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pobłogosławił i nagrodził trud pracujących. Pobło-
gosław Panie nowe wieńce, korony żniwne, owoce 
i warzywa. Spraw, aby w tym roku nie zabrakło 
nikomu pożywienia. Otocz swoją łaską wszystkich, 
którzy pracowali na roli. 

By nie zabrakło chleba...
Po mszy świętej główne uroczystości odbyły się 

na płycie Rynku. Wójt Małgorzata Orłowska-Master-
nak powitała wszystkich i przypomniała, że dożynki 
to jeden z najpiękniejszych dni w roku. – W okaza-
łych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych 
kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych 
żniw, ale też wdzięczność za zbiory– podkreśliła 
Wójt. – Spotykamy się na dożynkach gminnych 
i cieszymy, bo to jedna z najpiękniejszych części 
naszej narodowej tradycji. 

Wójt przypomniała długą historię dożynek. 
Przytoczyła słowa Jana Pawła II: „Oddaję hołd 
spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rę-
kom, które w trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały 
chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były go-
towe tej ziemi strzec i bronić”. Małgorzata Orłow-
ska-Masternak podziękowała księżom za pomoc 
w organizacji dożynek, sołectwom za przygotowa-
nie wieńców i wszystkim za przybycie. Szczególne 
słowa uznania po raz kolejny złożyła rolnikom. 
– Jesteśmy wam winni wdzięczność i szacunek 
– powiedziała. 

Starostowie dożynek gminnych, które w tym 
roku odbyły się w Łagowie, przyjechali na 
Rynek bryczką zaprzęgniętą w konie czystej 
krwi arabskiej. Ubrani byli w piękne stroje sta-
ropolskie, podobnie jak towarzyszący im Wójt 
Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-Master-
nak i Z-ca Wójta Gminy Łagów Ryszard Mazur. 

Przed oficjalnymi uroczystościami wszyscy 
ustawili się w kolumnie do pobliskiego kościoła, by 
uczestniczyć we mszy świętej. Wypieczony z tego-
rocznych zbiorów wiejski chlebek niosły na począt-
ku w koszach pracownice Urzędu Gminy: Ewelina 
Biesiada, Dorota Wodyńska, Beata Szyszka, Teresa 
Grabowska. Po poświęceniu będą nim potem często-
wały wszystkich mieszkańców i zaproszonych gości.

– Przynieśliśmy do świątyni owoce naszej pracy 
w polu, ogrodach – powiedział dziekan Dekanatu 
Świętokrzyskiego, proboszcz parafii pod wezwaniem 
świętego Michała Archanioła w Łagowie, ksiądz 
kanonik Jerzy Beksiński. – Prośmy Boga, aby je 

Dokończenie na stronie 2

Barwne, widowiskowe 
dożynki w Łagowie
Barwne, widowiskowe 
dożynki w Łagowie

 Starostowie Dożynek Gminnych w Łagowie - Dorota Gadowska i Dariusz 
Kozłowski wraz z Wójtem Gminy Łagów Małgorzatą Orłowską-Masternak 
i Zastępcą Wójta Gminy Łagów Ryszardem Mazurem. 



Nasza Gazeta
Ł A G O W S K A

2 S I E R P I E Ń  –  W R Z E S I E Ń  2 0 1 1 

– Pomimo tak trudnego roku, długiej i ciężkiej 
zimy, mokrego lipca i upalnego sierpnia włożyliście 
swój trud, by zebrać ziarna i by nie zabrakło chleba 
na naszym, polskim stole. 

Zgodnie z tradycją do Pani Wójt zwrócili się sta-
rościna dożynek Dorota Gadowska i starosta Dariusz 
Kozłowski. – Prosimy przyjąć z naszych rąk bochen 
chleba z tegorocznego ziarna jako symbol ciężkiej 
pracy rolników z naszej gminy i szczęśliwego za-
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kończenia prac żniwnych. Ten rok był dla naszych 
rolników szczególnie ciężki. Tym większa radość 
z każdego kłosa zebranego z pól. Darując bochen 
chleba prosimy, by był dzielony sprawiedliwie i mię-
dzy potrzebujących. 

– Dziękuję za przekazany bochen chleba, upie-
czony z tegorocznej mąki. Obiecuję Państwu spra-
wiedliwie go dzielić – odpowiedziała Wójt.

Starościna dożynek Dorota Gadowska gospo-
darzy w Piotrowie z mężem Wiesławem na areale 
12 ha, zajmuje się hodowlą bydła mięsnego, posia-
da 15-20 sztuk. Starosta Dariusz Kozłowski razem 
z małżonką Agnieszką zajmuje się hodowlą koni 
czystej krwi arabskiej i owcami ras szlachetnych. 
Jako nieliczni w województwie zaczęli wprowadzać 
czysto mięsne owce, by uszlachetniać polskie rasy, 
zwiększać ich plenność i robić postępy genetyczne. 

Symbol polskiej wsi
Długa była lista gości, którzy zabierali głos na 

scenie. Senator Grzegorz Banaś nie ukrywał, że tylko 
Polacy w tak szczególny sposób traktują chleb. Czło-
nek Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada 
podziękował za tegoroczne zbiory. – Chleb to og-
nisko rodzinne – powiedział. – Znakiem chleba kie-
ruje się nasza duchowa wiara. Dziękuje wszystkim, 
którzy przynieśli tak pięknie uwite wieńce. Dziękuję 
za piękną organizację dożynek, dziękuję wszystkim 

przedsiębiorcom. Życzę, by z nowego ziarna nikomu 
nie zabrakło chleba. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Meducki 
powitał wszystkich, podziękował za ciężką pracę. 
Przypomniał nazwiska najwybitniejszych Polaków, 
którzy wywodzą się ze środowiska wiejskiego. Popro-
sił o szacunek wobec rolników i godziwą zapłatę za 
ciężka pracę. Członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Piotr Żołądek wyjaśniał symbolikę chleba. 
– To wyraz dobrego i głębokiego serca – mówił. – To 
symbol naszej polskiej wsi. 

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, 
Stanisław Góźdź przypomniał, że na wiele rzeczy 
narzekamy. Gdybyśmy jednak podchodzili do świa-
ta jak rolnik ze swoją pokorą, cierpliwością, deter-
minacją, na pewno byłoby lepiej w naszym kraju. 
Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa Magdalena Kędzierska przekazała Pani Wójt 
list od prezesa ARiMR. Prezes Gminnego Koła Związ-
ku Pszczelarzy Andrzej Dąbrowski i członek Marta 
Wójtowicz namawiali, by brać przykład z pszczół 
i starać się harmonijnie prowadzić wszelkie prace. 

Mieczysław Okólski ze Świętokrzyskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego podziękował Pani Wójt za 
dobrą współpracę. Z dumą mówił o tym, że gospo-
darzem gminy jest jego do niedawna jeszcze kole-
żanka z pracy. Anna Grygierek Burmistrz Miasta i 
gminy Strumień, która pochodzi z Woli Łagowskiej, 
nie ukrywała, że chociaż zastępują nas coraz częściej 
maszyny, to nadal zależymy od drugiego człowieka. 
Życzyła Pani Wójt, by otaczała się ludźmi, którzy są 
dzisiaj jej gośćmi. 

Dokończenie na stronie 12
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Orłowiny, najświętsze dziedzictwo
W niedzielę, 11 września, odbyły się uro-
czystości patriotyczne w starych Orłowinach. 
Mieszkańcy, zaproszeni goście, przedstawi-
ciele młodego pokolenia pochylili się przed 
Krzyżem, symbolem niepodległości tej ziemi. 
Mszę świętą odprawił dziekan Dekanatu 
Świętokrzyskiego, proboszcz parafii 
św. Michała Archanioła w Łagowie, ksiądz 
Jerzy Beksiński, który w pięknych słowach 
mówił o naszym patriotyzmie, zraszaniu 
ziemi polską krwią, walce o niepodległość. 

– Stoimy wobec najświętszego dziedzictwa, 
któremu na imię Polska, w tym miejscu, które-
mu na imię Orłowiny – powiedział. – Stajemy 
ze czcią wobec pocztów sztandarowych, wobec 
kombatantów, zgromadzonych mieszkańców. 
Dramatyczną historię Orłowin przypomniała wójt 
Małgorzata Orłowska-Masternak. Mówiła, że to 
szczególna wieś w gminie. Jej mieszkańcy brali 
udział w powstaniach narodowych. Po odzyska-
niu niepodległości w 1918 r. postawili krzyż. 
Z miejscowością wiąże się biografia Antonie-
go Małka, nauczyciela, który zginął w Katyniu. 
W czasie okupacji mieszkańcy Orłowin pomaga-
li partyzantom. Przeszli piekło w 1944 r., gdy 
przebiegała tędy linia frontu. Po wojnie życie 
stało się tu trudne. Zaminowane pola uprawne 
zarastał las. Dzięki staroście opatowskiemu Ja-
nowi Kaczorowi mieszkańcy przeprowadzili się 
do rozparcelowywanego majątku w Kaliszanach, 
gmina Wojciechowice. – Jesteśmy tu, by wspólnie 
oddawać cześć mieszkańcom Orłowin i wszystkim 
ofiarom wojen, prześladowań - powiedziała wójt. 
– To żywa lekcja historii, przypomina o cierpieniach 
i ofiarach ludzi, którzy walczyli o wolność. Wójt po-
witała wszystkich gości i podziękowała wszystkim 

za przygotowanie uroczystości, szczególnie miesz-
kańcom Orłowin, zaproszonym gościom, komba-
tantom, młodzieży i przedstawicielom organizacji 
społecznych, księdzu Jerzemu Beksińskiemu, 
pracownikom Nadleśnictwa Łagów, paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Sędku, nauczycielce 
Elwirze Wronie za przygotowanie programu arty-
stycznego, dyrektorowi Zespołu Szkół w Łagowie 
Wiesławowi Nawrockiemu oraz pracownikom 
Urzędu Gminy w Łagowie. W bardzo osobistych 
słowach nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów Krzysz-

tof Karst opowiedział o swoich częstych pobytach 
w tym miejscu, w środku lasu i wyobrażaniu sobie, 
jak tutaj, przed 70 laty, mogła wyglądać wioska 
tętniąca życiem. Przypomniał, że leśnicy dbają, 
by drzewa były jak najpiękniejsze. Ich troską jest 
także pamięć o poprzednich pokoleniach. Podzię-

kował inicjatorom ufundowania pomnika, szcze-
gólnie nadleśniczemu Pargiele. Szymon Sidor, 
wójt Wojciechowic, gdzie obecnie znajdują się 
nowe Orłowiny, podziękował samorządowi gminy 
Łagów za organizację spotkania patriotycznego. 
Powiedział, że przyjechał ze swymi mieszkańca-
mi, szczególnie z sołectwa Orłowiny. - Wszystko 
przemija, władza przemija, władza w Wojciecho-
wicach się zmieniła, w Łagowie, a ten las trwa 
i świadczy o naszym przywiązaniu do matki natu-
ry - zakończył. W imieniu starosty opatowskiego 

Bogusława Włodarczyka, kierownik Wydziału 
Promocji i Rozwoju Jarosław Basak podziękował 
pani wójt za patriotyczną lekcję. Wyraził zadowo-
lenie, że pamięć o tym miejscu nie zginie, skoro 
jest tu tak wiele młodych ludzi.

Dokończenie na stronie 11
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W niedzielę 18 września 10 par z terenu 
gminy otrzymało Medale „50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego”. Po mszy świętej w kościele 
pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
w Łagowie odbyło się spotkanie w remizie OSP, 
w którym uczestniczyła wojewoda Bożentyna 
Pałka-Koruba i członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Jubileusz obchodziły pary: Cecylia i Piotr 
Biesiadowie z Woli Łagowskiej, Irena i Ma-
rian Brudkowie z Łagowa, Jadwiga i Czesław 
Dąbrowscy ze Złotej Wody, Leokadia i Jan 
Masternakowie z Nowej Zbelutki, Genowefa i 
Władysław Miechowiczowie ze Starej Zbelutki, 
Marianna i Jan Oszczypałowie ze Starej Zbe-
lutki, Danuta i Witold Piątkowie z Łagowa, 
Stanisława i Jan Pustułowie z Zamkowej Woli, 
Ewa i Jan Serwatowie ze Starej Zbelutki, Irena 
i Kazimierz Tyrałowie z Piotrowa Zagościńca. 
– Dzisiaj po 50 latach jesteście jeszcze pięk-
niejsi niż wtedy, gdy zawieraliście związek mał-
żeński – zwrócił się podczas mszy do jubilatów, 
ksiądz dziekan Jerzy Beksiński. - Dziękuję wam 
za tę piękną miłość, wierność, oddanie drugiej 
osobie. Trwajcie w szacunku do siebie, bądźcie 
świadectwem dla najbliższych. Miłość przetrwa 
wszystko, zwycięży i będzie zawsze między 
nami. 

50 lat razem
Spotkanie w remizie OSP prowadziła wójt 

Małgorzata Orłowska-Masternak, która powitała 
wszystkich jubilatów i zaproszonych gości. Pogra-
tulowała parom 50 lat wspólnego zmagania się 
z życiem i złożyła najserdeczniejsze gratulacje. 
– Możecie cieszyć się dziećmi, wnukami, prawnu-
kami – zwróciła się do jubilatów. – Jesteście dla 
nich autorytetem, moralnym wsparciem i pomo-
cą. przykładem dobrych rodzin. Z waszego życia 
wynika niejedna nauka dla tych, którzy zawarli 
teraz związek małżeński lub to planują. 

Medale „50-lecia Pożycia Małżeńskiego” wrę-
czała wójt Małgorzata Orłowska-Masternak i Bo-
żentyna Pałka-Koruba. Dyplomy uznania w imieniu 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama 
Jarubasa przekazał parom członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. 
W nabożeństwie w kościele uczestniczył członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada. 

Podczas spotkania wojewoda Bożentyna Pał-
ka-Koruba pogratulowała parom odznaczeń pań-
stwowych. – To jest podziękowanie, jakie społe-
czeństwo składa wam za 50 lat wspólnego życia, 
budowania, wychowania, czyli tego wszystkiego, 
bez czego żadne społeczeństwo obyć się nie może 
– powiedziała. – 50 lat to ponad 17 tysięcy spę-
dzonych dni, setki tysięcy godzin, miliony minut, 
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różnych, dobrych i złych, w smutku i radości, 
w deszczu i słońcu, też w biedzie. Tak jak życie 
biegnie. Waszym sukcesem jest to, co zostawia-
cie, co zbudowaliście. Dziękujemy wam za wszyst-
ko, co robiliście. Życzę wam pięknych chwil i by 
zdrowie dopisywało. Byście mogli jak najdłużej 
cieszyć się waszymi rodzinami.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Kazimierz Kotowski w imieniu marszałka 
Adama Jarubasa i własnym pozdrowił jubilatów. 
– Przekazuję wam najlepsze życzenia, wszelkiej 
pomyślności, radości, zadowolenia, spełnienia 
oczekiwań, marzeń, wiele zdrowia – powiedział. 
– 50 lat to olbrzymi szmat czasu, olbrzymi wysi-

łek, praca dla najbliższych, rodziny, ale też dla 
gminy, kraju. Dziękuję wam bardzo i chylę przed 
wami czoło. Życzę wiele pięknych, szczęśliwych 
dni takich jak dzisiaj, w słońcu. A jeśli trafią się 
łzy, niech będą to tylko łzy szczęścia. Wszystkiego 
najlepszego. 

Życzenia parom złożył także przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Meducki. W imieniu jubila-
tów Czesław Dąbrowski ze Złotej Wody podzięko-
wał za przygotowanie uroczystości, Prezydentowi 
RP za przyznanie medali, pani wójt – za dekorację 
i wręczenie odznaczeń oraz władzom wojewódz-
twa, powiatu, gminy, wszystkim, którzy przygoto-
wywali piękną uroczystość, księdzu proboszczowi 

– za mszę. Czesław Dąbrowski wychował dwóch 
synów, starszego Andrzeja z 1962 r. i młodszego 
Jarosława z 1964 r. doczekał się czworga wnu-
ków. – Stąd pochodzę, żona z Ociesęk, obecnie 
gmina Raków – powiedział. – Pamiętam dzień 
ślubu, 7 października 1961 r. Pracowałem wtedy 
w Lasach Państwowych, byłem gajowym. W ro-
dzinie potrzebna jest miłość, praca, zrozumienie, 
szczęście, wytrwałość, hart ducha, ambicje. Waż-
ne jest, by żyć w dobrych stosunkach z sąsiadami, 
tworzyć miłą atmosferę, nie tylko sąsiedzką, ale 
i rodzinną. 

Najstarszym jubilatem uroczystości był 85-
letni Władysław Miechowicz, który ma dwóch 
synów, starszy Wiesław lat 49, młodszy Mirosław 
lat 40. Ślub z panią Genowefą brał 28 stycznia 
1961 r. To znany społecznik w gminie Od 66 lat 
jest ludowcem, otrzymał Krzyż Partyzancki, BCH, 
otrzymał mianowanie na wyższy stopień oficerski 
na porucznika za walkę podczas okupacji, jest 
prezesem Koła Gminnego ZBOWiD w Łagowie. 
– Lubię pracować społecznie – przyznaje. – Czte-
ry kadencje byłem w Radzie Gminy w Łagowie, 
20 lat w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego, 
24 lata w Radzie Nadzorczej GS Samopomoc Chłop-
ska. Jestem też założycielem Kółek Rolniczych. 

Po oficjalnym spotkaniu był czas na poczę-
stunek i tańce. Jubilatom i zaproszonym gościom 
grał zespół „Cover”.  []
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Zakończono roboty budowlane w ramach 
Projektu pn. „Odnowa wsi Stara Zbelutka 
– poprzez utworzenie centrum kulturalnego 
oraz rekreacyjno- sportowego”, działanie 
4.1/413 Wdrożenie lokalnych strategii roz-
woju PROW 2007-2013 dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 
Całkowita wartość projektu to 971.983,25 zł, 
w tym wartość uzyskanego dofinansowania 
500.000,00 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie więzi mię-
dzyludzkich pomiędzy mieszkańcami wsi oraz 
pobudzenie aktywności społecznej poprzez utwo-
rzenie centrum kulturalnego oraz rekreacyjno 
– sportowego dla mieszkańców i turystów odwie-
dzających miejscowość Stara Zbelutka.

W ramach projektu wykonano boisko tra-
wiaste do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretanowej, plac zabaw wraz 
z parkingiem dla rowerów oraz zagospodarowanie 
terenu przyszkolnego – parking dla samochodów, 
ciągi komunikacyjne, ogrodzenie terenu. Ponadto 
w ramach projektu została zakupiona scena oraz 
ciągnik ogrodowy.

Realizacja projektu ma na celu poprawę 
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz miesz-
kańców miejscowości. Obiekt stanowi doskonałe 
miejsce spotkań dla całej rodziny – najmłodsi 
mogą pobawić się na bezpiecznym, kolorowym 

Kolejny nowoczesny obiekt 
sportowy w Gminie Łagów

placu zabaw, młodzież i dorośli mogą skorzystać 
z boiska. Do doskonałe miejsce do uprawiania 
sportu z przyjaciółmi i znajomymi, organizacji 
rozgrywek sportowych. Realizacja projektu ma na 
celu kształtowanie w społeczeństwie, a w szcze-
gólności wśród młodzieży i dzieci zdrowego stylu 
życia. Utworzenie centrum rekreacyjno – sporto-
wego pozwoli na osiągnięcie celu bezpośredniego 
jakim jest stworzenie sprzyjających warunków 
i wzrost zainteresowań różnymi dyscyplinami 
sportu poprzez podnoszenie poziomu sportowego, 
zintegrowanie działań osób i organizacji działa-
jących w obszarze sportu i popularyzację zasad 
aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym.

Zakupiony w ramach projektu traktor ogrodo-
wy pozwoli w okresie wiosenno – jesiennym na 
właściwe utrzymanie zieleni na boisku trawiastym 
oraz na terenie przyszkolnym, a w okresie zimo-

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

                     

1

wych umożliwi odśnieżanie parkingu oraz ciągów 
komunikacyjnych. 

Pięknie usytuowane boisko, zadbany teren 
przyszkolny, to idealne miejsce na niedzielne 
spotkania dla całej rodziny. Utwardzony teren 
przyszkolny to znakomite miejsce do jazdy na 
hulajnodze i rolkach. Teren jest ogrodzony, więc 
dzieci zamiast jazdy po ruchliwej drodze mogą 
się tutaj bezpiecznie bawić i spędzać wolny czas 
zarówno w czasie wakacji, jak również poza zaję-
ciami szkolnymi. 

Realizacja projektu umożliwia organizację 
nie tylko imprez o charakterze szkolnym, ale prze-
de wszystkim o charakterze lokalnym i gminnym: 
pikników, festynów, majówek. Organizacja imprez 
przez mieszkańców pozwoli na wzmocnienie więzi 
międzyludzkich, na wzrost aktywności mieszkań-
ców, ale również pozwoli aktywnie spędzać czas 
wolny.

Wybudowanie w ramach przedmiotowego 
projektu terenu rekreacyjno-sportowego w postaci 
boiska do gry w piłkę nożna, boiska wielofunkcyj-
nego (do kosza i siatkówki) to doskonałe miej-
sce do aktywnego wypoczynku na nowoczesnym 
obiekcie sportowym. Ponadto zagospodarowanie 
terenu w postaci parkingu dla samochodów oraz 
parkingu rowerowego pozwala na łatwy dostęp 
do obiektu. Nowoczesny obiekt sportowy pozwoli 
na organizację zajęć sportowych dla dzieci oraz 
zajęć wychowania fizycznego. []
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Zadanie obejmowało wykonanie na-
wierzchni asfaltowej o długości 850 m 
i szerokości 3,50 m. Ponadto w ramach 
zadania wykonano obustronne pobocza 
oraz odmulono istniejące rowy. 

Wartość zrealizowanych robót budowlanych 
to kwota 193.086,94 zł, z czego 100.000,00 
zł stanowi dotacja z budżetu państwa otrzymana 
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, 
pozostała kwota została pokryta z budżetu Gminy. 

Zakończono remont drogi 
gminnej Sędek-Gwiździowa

Wykonanie remontu drogi Sędek-Gwiździowa 
przyczyni się do poprawy dostępności komunika-
cyjnej miejscowości do centrum gminy, umożliwi 
szybsze i bezpieczniejsze przemieszczanie się 
oraz przede wszystkim pozwoli na zmniejszenie 
kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem 
przedmiotowej drogi gminnej. Zadanie zostało 
zrealizowano z myślą o poprawie infrastruktury 
dróg gminnych. 

Mamy nadzieję, że nowa nawierzchnia po-
służy mieszkańcom przez wiele lat. []

Zakończono prace na terenie placu targo-
wego. Celem dalszego funkcjonowania pla-
cu targowego w Woli Łagowskiej konieczne 
było przeprowadzenie pilnego remontu. 
Wykonano nowe ogrodzenie, remont rampy 
oraz utwardzono boksy dla zwierząt. 
Na wykonanie nowego ogrodzenia gmina 
uzyskała dotację z Powiatu Kieleckiego 
w wysokości 50.000,00 zł. Łączny koszt 
wykonanych robót to prawie 100.000 zł.

Plac targowy jest 
miejscem pracy dla wielu 
okolicznych rolników oraz 
drobnych przedsiębiorców, 
którzy prowadzaną han-
del własnymi produktami 
i płodami rolnymi oraz 
ogólnoprzemysłowymi. Za-
jęcie to stanowi dodatkowe, 
a czasami jedyne źródło 
dochodu dla wielu miejsco-
wych rolników. Z uwagi na 
powyższe poprawa funk-
cjonalności oraz standardów prowadzenia han-
dlu na placu targowy jest zadaniem niezwykle 
ważnym.

Ale to nie koniec zmian - w najbliższym cza-
sie planowane są kolejne inwestycji w tym miej-
scu. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

Odnowiony 
plac targowy

lata 2007 – 2013 będzie możliwość pozyskania 
dodatkowych środków na budowę i modernizację 
targowisk. Maksymalnie będzie można otrzymać 
nawet milion złotych, lecz poziom dofinansowania 
nie może być wyższy niż 75% kosztów kwalifiko-
walnych poniesionych na taką inwestycję. Zada-
niem Programu „Mój Rynek” jest stworzenie wa-
runków do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej 
przez rolników by mogli zwiększyć swoje dochody, 
a także skrócenie drogi, którą musi przejść towar 

pomiędzy producentem, 
a konsumentem. Dzięki 
powstaniu targowisk 
na terenach wiejskich 
możliwe będzie bowiem 
prowadzenie przez 
rolnika sprzedaży prze-
tworzonych przez niego 
produktów żywnościo-
wych bezpośrednio kon-
sumentowi. To sprawi, 
że produkt taki będzie 
na pewno lepszej ja-
kości, chociażby z tego 

względu, że będzie świeży. Nie będzie bowiem 
trzeba transportować go daleko, ponieważ z za-
łożenia targowiska będą funkcjonowały w każdej 
gminie czy też powiecie. Oferowany przez rolnika 
towar będzie też tańszy, ponieważ ograniczone zo-
staną do minimum koszty transportu. []

W tym roku 
gmina wykonała 
już utwardzenie 
placu targowego 

kruszywem 
– 400 ton, które 

zostało przekazane 
nieodpłatnie 

przez kopalnie.

FLESZFLESZ
i n fo rmacy jny

 RUSZA MODERNIZACJA 
OŚWIETLENIA W GMINIE 
Proces będzie realizowany etapami. 
Pierwszy obejmuje modernizację syste-
mu oświetlenia ulicznego w następujących 
miejscowościach: Duraczów, Gęsice, Me-
lonek, Piotrów, Nowy Staw, Winna, Wola 
Łagowska, Ruda. 
Na prace te został już rozstrzygnięty prze-
targ i podpisana umowa. Najkorzystniej-
szą ofertę złożyła firma: Centrum Zaopa-
trzenia Energetyki „ELTAST” Sp. z o.o. 
z Radomia na kwotę brutto: 187.000,69 
zł. Zgłoszono 12 ofert, z czego najdroższa 
wynosiła 652.908,72 zł. 
Pierwszy etap prac obejmuje zdemonto-
wanie starych opraw oświetlenia ulicznego, 
a następnie montaż nowych. Celem projek-
tu jest nie tylko poprawa estetyki oświet-
lenia ulicznego, doświetlenie tych miejsc, 
które tego wymagają, ale także: 
• zmniejszenie energochłonności istnie-

jącego systemu (poprzez zmniejszenie 
mocy pobieranej),

• zmniejszenie emisji czynników szkodli-
wych powstających w wyniku wytwarza-
nia energii,

• zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji, 
w tym napraw, remontów, konserwacji,

• podniesienie niezawodności funkcjono-
wania oświetlenia ulicznego,

• zwiększenie bezpieczeństwa mieszkań-
ców poprzez polepszenie stanu oświet-
lenia dróg,

• poprawę estetyki Gminy poprzez ujed-
nolicenie systemu, świecenie wszystkich 
opraw, równomierność oświetlenia. 

Montaż energooszczędnych żarówek jest 
zbieżny z ogólnoświatowymi trendami 
zmierzającymi do oszczędzania energii 
elektrycznej i cieplnej. []

 NA SPORTOWO!
Aktywność fizyczna to jeden z najistot-
niejszych elementów zdrowego stylu życia. 
Sport jest uznawany za panaceum na nie-
mal wszystkie choroby. Osoby, które ćwi-
czą choćby raz w tygodniu, rzadziej cho-
rują. Od miesiąca października w każdą 
środę oraz każdy piątek od godz. 17:30 w 
Gminnym Zespole Szkół w Łagowie odby-
wają się zajęcia sportowe z piłki siatkowej. 
Natomiast w każdy wtorek i piątek odby-
wają się zajęcia z aerobiku w Szkole Pod-
stawowej w Łagowie o godz. 18:00. Jedno-
razowa opłata za zajęcia wynosi 6 zł/h. Raz 
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Jednym z priorytetowych akcji Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów jest program sty-
pendialny „Sakiewka Zbója Madeja”, który realizowany jest od 8 lat. Celem programu jest 
pomoc zdolnej, zaangażowanej społecznie młodzieży z terenu gminy Łagów. W tym roku po 
raz pierwszy stowarzyszenie współpracuje z Fundacją im. Stefana Batorego, która zaprosiła 
do współpracy tylko12 organizacji pozarządowych z całej Polski. 

Sakiewka 
Zbója Madeja

Dzięki szeroko zakrojonej akcji promującej 
program stypendialny, „Sakiewka Zbója Madeja”, 
w bieżącym roku zebrano rekordową sumę pie-
niędzy. Promocja tegoż programu stypendialnego 
odbyła się podczas czerwcowych Dni Łagowa.  
Podczas festynu rodzice stypendystów i członkowie 
stowarzyszenia przygotowali poczęstunek, a sty-
pendyści przebrani za Zbója Madeja i czarownice 
rozdawali ulotki informacyjne wraz z sakiewkami 
pełnymi słodyczy. Również potencjalni sponsorzy 
zostali obdarowani słodkimi upominkami. 

Nie trzeba było długo czekać na odzew 
sponsorów, którzy w tym roku wsparli ideę 
stypendiów pokaźnymi sumami. Także spo-
łeczność gminy Łagów nie została obojętna 
i wsparła  tak szczytny cel. Chcąc wesprzeć mło-
dych ludzi gro osób na specjalne konto  wpłaciło 
różne kwoty pieniędzy. Dzięki ofiarności spon-
sorów „Sakiewka Zbója Madeja” zapełniła się 
w bardzo szybkim tempie osiągając ponad 
10 000 zł. Dzięki Fundacji im. Stefana Batorego 
kwota ta zostanie powiększona o kolejne 10 000 zł, 
a sakiewka będzie wypełniona po brzegi.

Podczas ogniska zorganizowanego w ramach 
podsumowania zbiórki środków na program sty-
pendialny prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Łagów Zdzisław Zwoliński wręczając upominki, 
dziękował wszystkim darczyńcom mówiąc, że 
„każda wpłata jest bardzo ważna, gdyż wspiera 
ideę akcji, a przede wszystkim pomaga zdolnej 
młodzieży z terenu gminy”. Zarząd stowarzyszenia 
powołał już członków komisji stypendialnej którzy 
3 października wyłonią stypendystów. Wręczenie sty-
pendiów zaplanowano na 13 października br. []

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów

Zalewajka przygotowana przez panie 
z Melonka zajęła trzecie miejsce w II Święto-
krzyskim Święcie Zalewajki, które odbyło się 
14 sierpnia w Hucie Szklanej, gmina Bieliny.

– To wielki sukces zespołu, który przygotowy-
wał potrawę na konkurs – mówi Wójt Małgorzata 
Orłowska-Masternak. – To wspaniała promocja 
gminy. Konkurencja była duża, w konkursie bra-
ło udział 12 zespołów. Trzecie miejsce to bardzo 
wysoka pozycja. Tym bardziej, że w ubiegłym 
roku nasza gmina w ogóle nie brała udziału 
w konkursie. Poza tym stoisko naszej gminy cie-
szyło się dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo 
osób go odwiedzało. Nasze Panie oprócz umiejęt-

Zalewajka z Melonka na trzecim miejscu
ności kulinarnych zaprezentowały również regio-
nalne przyśpiewki i regionalny taniec, zdobywając 
tym aplauz uczestników konkursu. Tak więc nasza 
gmina ciekawie została zaprezentowana.

Zadowolona z sukcesu jest także sołtys Me-
lonka, Zofia Biesiada. – Liczyłyśmy na nagrodę, 
bo znamy swoje umiejętności – nie ukrywa. 
- Starałyśmy się, jak tylko mogłyśmy. Wiedzia-
łyśmy, że cały smak jest w zakwasie. Bardzo 
smaczne okazały się też kawałki mięsa, żeberka z 
własnego uboju, boczek wędzony. To mięso doda-
je szczególnego smaku. Gotowałyśmy oczywiście 
młode ziemniaczki. Bałyśmy się, że stare popsują 
smak. Nasza zalewajka powoli dochodziła na 
kuchni opalanej drewnem. Panie z Melonka ugo-
towały około 16-17 litrów zalewajki, trzy więcej 

niż na konkurs gminny. Wstały rano i pracowały 
w kuchni kilka godzin. O godzinie 10:00 miały 
zaplanowany wyjazd, więc zdążyły bez trudu. 
– Dziękuję moim koleżankom, które mi pomo-
gły w przygotowaniu zalewajki – podkreśla Zofia 
Biesiada. – Wśród nich są między innymi: Alinka 
Kuca, Bożenka Turek, Danusia Dziarmaga. Bardzo 
lubię gotować, podobnie jak moje koleżanki. Na 
najbliższych imprezach znowu będzie można po-
próbować naszych smakołyków.

Pierwsze miejsce w Bielinach zajęła zalewaj-
ka z Włostowa, powiat opatowski, drugie – ojców 
oblatów ze Świętego Krzyża. Przypomnijmy, że 
zalewajka z Melonka w czerwcu zdobyła pierwsze 
miejsce w eliminacjach gminnych. Gratulujemy 
sukcesu w skali województwa!  []
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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, Pod-
działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy 
społecznej, finansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. 
„Integracja społeczna poprzez twórczość 
ludową” - w dniu 26 lipca 2011 roku zostały 
zakończone „Warsztaty z doradcą zawo-
dowym”, „Warsztaty z psychologiem” oraz 
„Trening kompetencji społecznych”. 

Cykl pięciotygodniowych warsztatów 
odbywał się w Gminnym Zespole Szkół 
w Łagowie przy ul. Zapłotniej 1, w godzinach 
9.00 – 14.00. W zajęciach brało udział 11 
uczestników projektu: 10 kobiet i 1 mężczy-
zna. Zajęcia prowadziło 5 trenerów. Z dorad-
cą zawodowym ćwiczone były umiejętności 
pisania dokumentów aplikacyjnych (CV, list 
motywacyjny) oraz przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej. Przekazane zostały praktyczne 
wskazówki nt. poszukiwania ofert na rynku 
pracy. Zajęcia z psychologiem umożliwiały 
uczestniczkom poznanie swoich mocnych stron, 

wzmocnienie motywacji do działania oraz 
uczenie się przezwyciężania trudnych sytuacji. 
Trening kompetencji społecznych obejmował 
tematykę związaną z zarządzaniem własnym 
czasem, umiejętnością komunikacji, empatii, 
podejmowania różnych ról społecznych. W ra-

mach treningu odbyły się warsztaty z zakresu 
przedsiębiorczości, podczas których omawiano 
kolejne etapy zakładania własnej działalności 
gospodarczej, przy czym ciekawym zagadnie-
niem był temat: „Jak zarabiać na twórczości 
ludowej w Górach Świętokrzyskich?” []

Zakończone warsztaty aktywizacji zawodowej 
i społecznej z uczestnikami projektu „Integracja 
społeczna poprzez twórczość ludową”

Z anonimowych ankiet podsumowujących 
całość warsztatów wynika, iż osoby w nich 
uczestniczące oceniają pozytywnie panującą 
na szkoleniu atmosferę, aktywizujący sposób 
prowadzenia zajęć oraz umiejętności, które 
w trakcie trwania warsztatów nabyły bądź 
wzmocniły.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja programu usuwania materiałów zawierających 
azbest z terenu Gminy Łagów w 2011 roku została 

dofi nansowana ze środków:
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
    – kwota dotacji kosztów 6.891,77 tj. 35,00 % 

kwalifi kowanych zadania.
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 
9.845,23 zł tj. 50 % kosztów kwalifi kowanych zadania.

• Powiatu Kieleckiego – kwota dotacji 2.953,78 zł tj. 
15,00 % kosztów kwalifi kowanych zadania.

Podsumowani 
profilaktycznych badań 
dla kobiet w gminie Łagów

W badaniach cytologicznych i mammogra-
ficznych przeprowadzonych przez Świętokrzyskie 
Centrum Onkologii w Kielcach, które odbyły się 
w Gminie Łagów w dniach 3-4 marca 2011 r. 
wzięło udział 181 kobiet, w tym cytologia 96 
kobiet, mammografia 85 kobiet. Zaś w badaniu 
mammograficznym przeprowadzonym w Gminie  
Łagów 12 października 2011 r. przez firmę 
„FADO” Centrum Usług Medycznych z Gdyni 
wzięło udział 100 kobiet.
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W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 września 
2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, 
uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru 
zaświadczenia potwierdzającego pozostawania pod ta opieką (Dz.U. 
Nr 183, Poz. 1234) GOPS Łagów informuje, iż od 01.01.2012 pod-
stawę do ustalenia prawa do uzyskania jednorazowej zapomogi oraz 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka sta-
nowić będzie zaświadczenie potwierdzające fakt objęcia kobiety 
opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży. Świadczenia  zdrowotne 
powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym 
trymestrze ciąży.

U W A G A  ! ! !
Od 01.01.2012 zmiana w zasadach 

przyznawania świadczeń 
z tytułu urodzenia dziecka!

FLESZFLESZ
i n fo rmacy jny

w tygodniu zajęcia odbywają się bezpłatnie 
w ramach projektu „AEROBIK” realizowa-
nego przez ŁKS Łagów. Zajęcia z aerobiku 
odbywać się będą do końca grudnia 2011 
r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 
do udziału w tej formie relaksu. []

POWSTANIE ODCINEK 
DROGI ASFALTOWEJ
Poprawa warunków drogowych, budowa 
dróg asfaltowych to jeden z priorytetów 
przyjętych przez Gminę Łagów. Takie dzia-
łania znacząco poprawiają bezpieczeństwo 
oraz komfort jazdy, a także wpływają ko-
rzystnie na rozwój gospodarczy i turystycz-
ny gminy. 7 października 2011 r. podpi-
sano umowę na budowę drogi gminnej 
Nowy Staw- Winna o długości ponad 1,7 
km. To kolejna droga, na którą gmina uzy-
skała w tym roku dotację.
- Sukcesywnie realizujemy budowę dróg, 
które znacząco wpływają na wizerunek 
naszej gminy - mówi Małgorzata Orłow-
ska- Masternak, wójt Gminy Łagów - Do 
końca roku planujemy wykonać ok. 4 km 
nawierzchni asfaltowych na drogach gmin-
nych. Środki na poprawę infrastruktury 
drogowej gmina pozyskała z budżetu pań-
stwa. W tym roku samorząd otrzymał 600 
tys. zł dotacji z rezerwy celowej budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań związa-
nych z usuwaniem skutków intensywnych 
opadów deszczu w 2009 r. Na terenie 
gminy realizowane są również remonty 
dróg powiatowych. Już zakończono prace 
na drogach:
• Nr 0346T Sadków-Zbelutka- Szumsko- 

Lipiny na odcinku Sadków- Stara Zbe-
lutka od km 0+700 do 1+700 - koszt 
robót 282.469,50 zł 

• Nr 0338T Łagów - Czyżów – Wola Wą-
kopna odcinek Łagów- Bielowa od km 
0+970 do km 2+290- wartość robót 
275.949,27 zł

Obecnie trwają prace przy remoncie drogi 
powiatowej nr 0340T Lechówek- Płucki-
Łagów odcinek Lechówek- Małacentów 
od km 1+110 do km 1+420 oraz odci-
nek Małacentów- Płucki od km 2+674 do 
3+060. Prace potrwają do listopada br., 
koszt remontu wyniesie ponad 205 tys. 
Gmina uczestniczy w współfinansowaniu 
remontu dróg powiatowych, które razem 
wyniesie 550 tys. zł. []

Żywność 
dla mieszkańców 
Gminy Łagów

W tegorocznej edycji Programu PAED 
Gmina Łagów otrzymała z Banku Żyw-
ności przydział artykułów spożywczych 
w wysokości 115 976 kg z przeznacze-
niem dla 1 330 osób. Osoby, które na 
początku 2011 r. złożyły wymagane 
wnioski o pomoc w wyżej wymienionej 
formie, otrzymują artykuły spożywcze 
kilka razy w roku. Do dnia dzisiejszego 
zostało rozdysponowane 78 004,80 kg 
żywności. Do odbioru z Banku Żywności 
w Ostrowcu Świętokrzyskim pozostało 
jeszcze 37 971,20 kg.

Punkt badań 
w Łagowie

„Dilab” Diagnostyka Medyczna : Oferujemy 
badania z zakresu: chemia kliniczna, serologia, 
immunologia, alergologia, hormony, markery 
nowotworowe, infekcje (borelioza). Badania ze 
skierowaniem od lekarza są bezpłatne, zaś bez 
skierowania od lekarza badania są płatne. 

Zapraszamy do punktu pobrań w Łagowie 
przy ul. Słupskiej 3

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 
8.00 - 10.00,  tel. 41 222 50 17. więcej infor-
macji na stronie: www.dilab.com.pl



Nasza Gazeta
Ł A G O W S K A

11S I E R P I E Ń  –  W R Z E S I E Ń  2 0 1 1 

Nasza Gazeta
Ł A G O W S K A

tor odnowienia Krzyża i spotkań w Orłowinach, 
Dorota Górska – dyrektor biura Senatora RP 
Grzegorza Banasia, Teresa Stawiarska – dyrektor 
PSP w Gierczycach wraz z delegacja nauczycieli 
i uczniów, Aneta Krowińska – dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim od-
dział w Łagowie, Wiesław Nawrocki – dyrektor 
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, Małgorza-
ta Bęben – dyrektor SP imienia Jana Pawła II 
w Piotrowie, Elżbieta Ginał – dyrektor SP w Zbe-
lutce Starej, Stanisław Binkowski – syn byłego 
leśniczego Leśnictwa Orłowiny, Eugeniusz Augu-
stowki – były sołtys sołectwa Orłowiny, Aneta 
Świetlik – sołtys wsi Orłowiny, Grażyna Szkonder 
-przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Policyj-
na 1939 oddział w Kielcach, Danuta Dziarmaga 
– prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju 
Sołectw Melonek, Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbe-
lutka Nowa, Mirosław Duda – prezes Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów, Grzegorz 
Masternak – prezes Stowarzyszenia Lepsza 
Przyszłość Ziemi Łagowskiej, Beata Gołębiowska 
– prezes Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom, Zdzi-
sław Zwoliński – prezes Stowarzyszenia Rozwoju – Jest mi niezmiernie miło, że tutaj przyjeż-

dżacie, gdzie kiedyś toczyło się życie, chodziliście 
do szkoły, pracowaliście – powiedział członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego – Bogdan Gierada. 
– W 44 roku hitlerowcy wypędzili was stąd, a gdy 
wróciliście, zastaliście tu zgliszcza. Bardzo dobrze, 
że się spotykacie tu i integrujecie. Tworzycie jedną 
wielką wspólnotę. Krótkie wspomnienie o miej-
scowości przedstawił mieszkaniec starych Orłowin, 
rocznik 1933, Stanisław Witkowski ze słynnej 
kapeli pięciu braci. Mówił o trudnych warunkach 
życia, dzikiej zwierzynie, tułaczce wojennej, mi-
nach. Piękny program artystyczny przygotowały 
dzieci z Gminnego Zespołu Szkół. 

Goście uroczystości 
Ksiądz Jerzy Beksiński – dziekan Dekanatu 

Świętokrzyskiego, proboszcz parafii pod wezwa-
niem św. Michała Archanioła, ksiądz Mariusz Ku-
siak – wikariusz parafii, Bogdan Gierada, członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego, Małgorzata Sitarz 

– radna Rady Powiatu Kieleckiego, Jarosław 
Basak – kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Powiatu Opatowskiego, Robert Płaski – nadleś-
niczy Nadleśnictwa Łagów, Szymon Sidor – wójt 
gminy Wojciechowice, Agnieszka Uba-Mendyk 
– sekretarz Urzędu Gminy w Wojciechowicach, 
przewodniczący Józef Sobieraj, radny Sławomir 
Kasza, zastępca wójta gminy Górno Paweł Mar-
wicki, przewodniczący Rady Gminy Raków Jerzy 
Nowak, przewodniczący Rady Gminy Bieliny Ma-

Orłowiny, 
najświętsze 
dziedzictwo
Dokończenie ze strony 3

rek Nowakowski, Ewa Wielgus-Aplas – dyrektor 
do spraw medycznych NZOZ w Łagowie, Marcin 
Aplas – prezes zarządu NZOZ Wielmed w Ła-
gowie, prezes Gminnego Związku Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych RP wraz z komba-
tantami Władysław Miechowicz, Henryk Pargieła 
– były nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów, inicja-

Wsi Świętokrzyskiej i Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Łagów, Romuald Sulewski – prezes OSP 
w Kaliszanach, Paweł Garstka – prezes OSP w 
Łagowie, Piotr Domagała – prezes OSP w Piotro-
wie, Władysław Łata – prezes OSP w Sadkowie, 
Kamil Kargul – prezes OSP w Sędku, przedstawi-
ciele kopalni z terenu gminy Łagów. []
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Ośpiewane wieńce 
Dzieci ze Zbelutki ośpiewywały wieńce. Naj-

piękniej prezentował się ten, który uwiły Panie 
z Melonka-Rudy. Przedstawiał sześć dziewiątek 
symbolizujących różne zboża oraz na szczycie koro-
nę i krzyż wyklejony z fasoli białej, kukurydzy białej, 
maku, gorczycy. Hostia wykonana była z kłosów 
jęczmienia. – Prawie trzy tygodnie pracowaliśmy 
nad wieńcem, najczęściej popołudniami, wieczora-
mi, bo w ciągu dnia mieliśmy swoje zajęcia – mówi 
sołtys Zofia Biesiada. – Bardzo dużo zużyliśmy 
zboża, właściwie wszystkie rodzaje, pszenica, żyto, 
pszenżyto, jęczmień. Ozdobą wieńca jest kalina, 
w środku słoneczniki i suszki, wysypane różne ziar-
na, dwa rodzaje kukurydzy, czerwona i żółta, łubin, 
słonecznik, gorczyca. W środku położyłyśmy piękny 
bochen, który sama wypiekłam. 

Zwycięski wieniec, który będzie reprezentował 
gminę na dożynkach powiatowych w Nowej Słupi, 
oprócz Pani sołtys, uwiły: Alina Kuca, Bożena Turek, 
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Barwne, widowiskowe 
dożynki w Łagowie
Barwne, widowiskowe 
dożynki w Łagowie

Dokończenie ze strony 2 pomagały – Małgorzata Biesiada, Danuta Dziarma-
ga, Jadwiga Wasilkowska, Iwona Serwata, Maria 
Sokołowska, Marta Masternak, Agnieszka Świerk. 

Ciekawy był też wieniec z Piotrowa, który przy-
gotowały: Bożena Bekus, Aleksandra Węglarska, 
Anna Pająk, Krystyna Piątek, Maryla Domagała, 
Danuta Grudzień, Jadwiga Szczykutowicz, Weronika 
Krowińska. Na 19 sołectw 9 zaprezentowało wieńce: 
Nowa Zbelutka, Sadków, Wola Łagowska, Piotrów, 
Melonek, Łagów, Czyżów, Sędek, Płucki. Jedno sołe-
ctwo Złota Woda, przygotowało stół dożynkowy. 

– Myśl przewodnia stołu, od kłosa do chleba 
poprzez ziarno – wyjaśnia sołtys Złotej Wody Krysty-
na Sikora. – Jest furmanka ze zbożem, są bułeczki 
z napisem Dożynki 2011, chleb. Do tego są jeszcze 
w przetakach produkty sadu i ogrodu, owoce oraz 
okopowe – ziemniak, burak, marchew, pietruszka, 
cebula, seler. Ponadto mamy koszyczki, są pomi-
dorki, groch, fasola, bób, maliny, wszystkie rodzaje 
miodu – spadziowy, wielokwiatowy, lipowy, grycza-
ny. Do tego napisy: jeden – Tyle Polski w rękach, ile 

ziemi rolnika, drugi – Od myszy do cesarza, wszyscy 
żyją z gospodarza. Produkty przywieźli radna Elżbie-
ta Sobańska i rolnik Dariusz Dziarmaga. 

Stół przygotowały Jadwiga Dziarmaga i Kry-
styna Sikora. Maliny i miód przyniosła Barbara Dą-
browska. Do zdjęcia pozował też były sołtys Marian 
Dziarmaga i Ryszard Sikora. 

Stoisko z małego Małacentowa
Wyjątkowe bogate było stoisko przygotowane 

przez Małacentów, który jest najmniejszym sołe-
ctwem w gminie. Smakowały wszystkim tradycyjne 
przysmaki, kiełbasa świętokrzyska, boczek, ser-
niki, chrusty. Dwaj muzykanci tak świetnie grali, 
że mieszkańcy przystawali i tańczyli. Ciekawie pre-
zentowało się też stoisko z dawnymi urządzeniami 
– To żarna, na których mielono mąkę, sieczkarnia 
– pokazywała 77-letnia mieszkanka Małacentowa, 
Leokadia Zawierucha. – A to miedlnica, ciernica, 
warsztat tkacki, na których wykonywane były chod-
niki, płótna. 

Piotrów prezentował wóz Doroty i Mariana Ga-
dowskich, którzy przywieźli stare, już nieużywane 
narzędzia, naczynia, maślniczkę, w której wyrabiało 
się masełko, skopek, dzieżę do wyrabiania chleba, 
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cierlice do lnu, psa do butów, jarzmo, kijankę, ko-
byłkę do prasowania, latarkę, przęśniczkę, grzebień 
do nici tkackich, kądzielnicę, bijaczkę, motowidło, 
kołowrotek, maglownicę, miedlicę do lnu. 

Panie z Czyżowa, Agnieszka Skowrońska, Anna 
Krawętkowska, Bernarda Grzesik, przygotowały wie-
le różnych nalewek z aronii, krówek. Na ich stole 
znajdowały się smaczne pierogi, sałatki, pieczony 
chleb, zsiadłe mleko, rogaliki, ciasto drożdżowe. 

Goście dożynek 
Księża: Dziekan Dekanatu Świętokrzyskiego, 

Proboszcz Parafii pw. Świętego Michała Archanioła 
w Łagowie, ksiądz kanonik Jerzy Beksiński, wika-
riusz – Witold Koba, Mariusz Kusiak, wicedziekan 
dekanatu, proboszcz parafii św. Doroty w Zbelutce, 
ksiądz prałat dr Andrzej Miller, proboszcz parafii pod 
wezwaniem Nawiedzeni Najświętszej Marii Panny 
w Bardzie, ksiądz Jerzy Kubik, proboszcz parafii Świę-
tego Stanisława Biskupa Męczennika w Piórkowie, 
ksiądz Marek Bieniek, parlamentarzyści – senator 
Grzegorz Banaś, Mirosław Pawlak, przedstawiciele 
samorządu województwa, członek Zarządu Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, wojewoda 
Bożentyna Pałka-Koruba, członek Zarządu Powiatu 
Kieleckiego Bogdan Gierada, radni powiatu kiele-
ckiego – Małgorzata Sitarz, Mieczysław Kędzierski, 
burmistrz miasta i gminy Strumień Anna Grygierek, 
wójt gminy Raków Alina Siwonia (obydwie panie 
pochodzą z gminy Łagów), dyrektor Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena 
Kędzierska, kierownik oddziału powiatowego ARi-
MR Marcin Zawierucha, okręgowi inspektorzy pracy 
w Kielcach – Dorota Langer-Żuk, Paweł Rewiński, 
przedstawiciel departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Ja-
nakowski, dyrektor ŚCO w Kielcach Stanisław Góźdź, 
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Kiel-
cach Włodzimierz Wielgus, dyrektor Okręgowej Stacji 
Chemicznej w Kielcach, Katarzyna Sowa-Cichecka, 
dyrektor Przedsiębiorstwa Centrala Nasienna w Kiel-
cach Franciszek Wolszczak, Powiatowy Lekarz We-
terynarii w Kielcach Wiesław Wyszkowski, dyrektor 
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Kielcach, Stefan Pacak, 
kierownik Wydziału Ubezpieczeń KRUS w Kielcach 
Małgorzata Szablej, kierownik Wydziału Prewencji, 
Rehabilitacji i Orzecznictwa KRUS w Kielcach Robert 
Szwagierczak, kierownik Powiatowego Zespołu Do-
radztwa Rolniczego w Kielcach Mieczysław Okólski, 

Gó d , dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dzieci cego w Kielcach W odzimierz Wielgus, 

dyrektor Okr gowej Stacji Chemicznej w Kielcach, Katarzyna Sowa-Cichecka, dyrektor 

Przedsi biorstwa Centrala Nasienna w Kielcach Franciszek Wolszczak, Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Kielcach Wies aw Wyszkowski, dyrektor Wydzia u Rolnictwa, Le nictwa i 

Ochrony rodowiska Starostwa Powiatowego w Kielcach, Stefan Pacak, kierownik Wydzia u

Ubezpiecze  KRUS w Kielcach Ma gorzata Szablej, kierownik Wydzia u Prewencji, 

Rehabilitacji i Orzecznictwa KRUS w Kielcach Robert Szwagierczak, kierownik 

Powiatowego Zespo u Doradztwa Rolniczego w Kielcach  Mieczys aw Okólski, 

przedstawiciel O rodka Rolniczego w Modliszewicach Damian Szpak, komendant 

Komisariatu Policji w agowie Ryszard B asik, dyrektor Gminnego Zespo u Szkó  w 

agowie Wies aw Nawrocki, dyrektor SP w Starej Zbelutce El bieta Gina , dyrektor SP w 

Piotrowie Ma gorzata Beben, dyrektor SP w Paprocicach Lidia Kopycka, rektor Wy szej

Szko y Umiej tno ci w Kielcach, dr Andrzej B achut, kierownik katedry WSU Anna 

Niedzielska, przedstawiciel WSU Augustyn Siemieniec, kierownik Centrum kultury fizycznej 

i rozwoju lokalnego Urz du Gminy w Rakowie Agnieszka Zwierzy ska, prezes 

wi tokrzyskiego Zwi zku Pszczelarzy w Kielcach Stanis aw Pustu a, dyrektor Biura 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi wi tokrzyskiej Piotr Sad ocha, prezes Gminnego Kola 

Pszczelarzy Andrzej D browski, delegaci wi tokrzyskiej Izby Rolniczej – Grzegorz 

Masternak, Józef Wójcik, gminny lekarz weterynarii w agowie Jaros aw Sawicki, laureaci  

VI Wystawy Zwierz t Hodowlanych w Modliszewicach - Waldemar Mizera, Tadeusz 

Gadowski, prezes Stowarzyszenia KS Georyt Andrzej Sitarz, prezes OSP w agowie Pawe

Garstka, prezes OSP w S dku Kamil Kargul, prezes OSP w Sadkowie W adys aw ata, OSP 

w Piotrowie – Piotr Domaga a, dyrektor Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Eksploatacji 

Kruszywa Stanis aw Pietrzak, dyrektor Kopalni PPUH Wojciech Duda- Henryk Ciosmak, 

Bogdan Myszka – Firma Transportowo-Us ugowa, radca prawny Kopalni Georyt Jan 

Sokalski, przedstawiciel firmy pana Witkowskiego. 

  Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach  
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestuj ca w obszary wiejskie 

przedstawiciel Ośrodka Rolniczego w Modliszewi-
cach Damian Szpak, komendant Komisariatu Policji 
w Łagowie Ryszard Błasik, dyrektor Gminnego Ze-
społu Szkół w Łagowie Wiesław Nawrocki, dyrektor 
SP w Starej Zbelutce Elżbieta Ginał, dyrektor SP 
w Piotrowie Małgorzata Beben, dyrektor SP w Papro-
cicach Lidia Kopycka, rektor Wyższej Szkoły Umie-
jętności w Kielcach, dr Andrzej Błachut, kierownik 
katedry WSU Anna Niedzielska, przedstawiciel WSU 
Augustyn Siemieniec, kierownik Centrum kultury 
fizycznej i rozwoju lokalnego Urzędu Gminy w Rako-
wie Agnieszka Zwierzyńska, prezes Świętokrzyskiego 
Związku Pszczelarzy w Kielcach Stanisław Pustuła, 
dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świę-
tokrzyskiej Piotr Sadłocha, prezes Gminnego Kola 

Pszczelarzy Andrzej Dąbrowski, delegaci Świętokrzy-
skiej Izby Rolniczej – Grzegorz Masternak, Józef Wój-
cik, gminny lekarz weterynarii w Łagowie Jarosław 
Sawicki, laureaci VI Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
w Modliszewicach – Waldemar Mizera, Tadeusz Ga-
dowski, prezes Stowarzyszenia ŁKS Georyt Andrzej 
Sitarz, prezes OSP w Łagowie Paweł Garstka, prezes 
OSP w Sędku Kamil Kargul, prezes OSP w Sadkowie 
Władysław Łata, OSP w Piotrowie – Piotr Domagała, 
dyrektor Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Eks-
ploatacji Kruszywa Stanisław Pietrzak, dyrektor Ko-
palni PPUH Wojciech Duda- Henryk Ciosmak, Bog-
dan Myszka – Firma Transportowo-Usługowa, radca 
prawny Kopalni Georyt Jan Sokalski, przedstawiciel 
firmy pana Witkowskiego. []
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Jednostka OSP z Łagowa wygrała gminne 
zawody sportowo-pożarnicze. Młodzieżowa 
drużyna dziewcząt uzyskała najlepszy czas 
w bojówce. 

Druhowie rywalizowali w sztafecie i bojówce. 
Wśród seniorów pierwsze miejsce zajęła drużyna 
OSP z Łagowa, drugie – OSP z Sędka, trzecie 
– OSP z Sadkowa. - Gratuluję zwycięzcom, ale 
tak naprawdę wszyscy jesteście zwycięzcami 
– powiedziała Wójt Małgorzata Orłowska-Ma-
sternak. - A szczególnie gratuluję dziewczynom, 
które uzyskały tak świetny wynik. Myślę, że na 
drugi rok będą miały z kim rywalizować. Szczerze 
gratuluję drużynie z Łagowa, która będzie nas re-
prezentować na zawodach powiatowych.

W konkurencji sztafeta pożarnicza 7x50 
metrów z przeszkodami bezkonkurencyjna okaza-
ła się drużyna z Łagowa, drugie miejsce zajęła 
drużyna z Sadkowa, trzecie – z Sędka. Następna 
konkurencja, ćwiczenie bojowe, tak zwana bojów-
ka, nie była szczęśliwa dla drużyny z Sadkowa. 
Mimo dwukrotnego podejścia do wykonania za-

Zawody sportowo-pożarnicze
tować na zawodach powiatowych w Strawczynku 
- powiedział. 

Zwycięzcom pogratulował zastępca komen-
danta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, 
brygadier Robert Sabat. Zaprosił też wszystkich 
na zawody powiatowe do Strawczynka, które od-
będą się 18 września. Będzie w nich startować 
około 500 zawodników skupionych w 50 druży-
nach. To olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne, 
logistyczne i rywalizacja na pewno będzie bardzo 
zaciekła.

Zawody w Łagowie były podsumowaniem 
ćwiczeń, które w ostatnich tygodniach odbywały 
się w poszczególnych jednostkach. Zdobyte do-
świadczenie może być wykorzystywane już pod-
czas działań ratowniczych. Prezes OSP w Łagowie 
Paweł Garstka podziękował za nagrody i puchary. 
Puchary ufundowane zostały przez Bogdana Gie-
radę i posła Mirosława Pawlaka. Zaś nagrody 
ufundowała Pani Wójt Gminy Łagów Małgorzata 
Orłowska-Masternak. 

dania, druhowie nie poradzili sobie z techniką 
i w rezultacie nie ukończyli zawodów. 

Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan 
Gierada z satysfakcją mówił o sukcesie młodzieżo-
wej grupy. - Szkoda, że nie będzie nas reprezen-

Wśród gości zawodów, oprócz juz wy-
mienionych osób, znaleźli się: radni Rady 
Gminy– Marek Bartkiewicz, Jolanta Zielonka 
i Stanisław Góral; prezes Zarządu ŁKS Łagów 
Andrzej Sitarz, zastępca wójta Ryszard Mazur, 
prezesi OSP w Sędku - Kamil Kargul, w Sadko-
wie – Władysław Łata. Komisję zawodów sta-
nowili strażacy zawodowi z Komendy Miejskiej 
PSP: kapitan Artur Potrzeszcz, starszy kapitan 
Piotr Witoń, aspirant sztabowy Adam Borowiec, 
starszy ogniomistrz Marek Rabajczuk, sekretarz 
Katarzyna Hanas. []
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KOLEJNY WNIOSEK…
4 października Gmina Łagów złożyła wnio-
sek o dofinansowanie zadania w ramach 
Programu Wieloletniego pod nazwą Na-
rodowy Program Przebudowy Dróg Lo-
kalnych. Zaplanowana do remontu została 
droga gminna Łagów – Małacentów, łączny 
koszt zadania - 1 500 000zł, dofinansowa-
nie – 30 proc. 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na tej 
drodze ułatwi dojazd do posesji mieszkań-
com miejscowości: Złota Woda, Płucki, 
Małacentów, Lechówek. Ponadto droga ta 
zwiększy obszar terenów inwestycyjnych 
gminy. Ograniczy też ruch pojazdów na 
niebezpiecznym skrzyżowaniu drogi kra-
jowej nr 74 oraz drogi wojewódzkiej nr 
756. Mieszkańcy wymienionych miejsco-
wości, którzy wracają do domów nie będą 
zmuszeni wykonywać trudnych manewrów 
(lewoskrętów) na powyższym skrzyżowa-
niu, ponieważ bezpiecznie zjadą zarówno 
z drogi krajowej, jak i gminnej w miejscu 
o lepszej widoczności. []

TRWAJĄ PRACE 
W maju 2011 r. podpisano umowę na roz-
budowę oczyszczalni ścieków w Łagowie 
do przepustowości średniej 600 metrów 
sześciennych na dobę wraz z modernizacją 
niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. 
Na podstawie postępowania przetargowe-
go wykonawcą zadania zostało przedsię-
biorstwo Ecol-Unicon z Gdańska. Zakres 
inwestycji między innymi: budowa osadni-
ka wtórnego będącego elementem I mo-
dułu oczyszczalni oraz sześciu zbiorników 
(osadnika wstępnego, komory atoksycznej, 
dwóch komór napowietrzania, osadni-
ka wtórnego, komory stabilizacji osadu) 
wchodzących w skład II modułu. Ponad-
to w ramach przedsięwzięcia powstanie 
budynek techniczny, składowisko osadu 
odwodnionego, magazyn wapna, stud-
nia rozprężna, zestaw do mechanicznego 
oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym 
i piaskownikiem, stacja zlewcza w postaci 
kontenera, zbiornik zlewny ścieków dowo-
żonych, studnia wodomierzowa oraz urzą-
dzenie pomiarowe z przepływomierzem 
elektromagnetycznym w celu ciągłego po-
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EKO-BIEG
22 września br. reprezentacja szkoły podstawowej i gimnazjum wzięła udział w organizo-
wanym przez Nadleśnictwo Łagów EKO-BIEGU. Szkołę Podstawową reprezentowała drużyna 
w składzie: Jakub Duda, Aleksandra Lisińska z kl. IV, Mateusz Krowiński, Angelika Biesiada 
kl. V i Weronika Klimek, Piotr Czajkowski z kl. VI. opiekunem była Elżbieta Zwolińska. 
Drużynę z gimnazjum stanowili: Łach Zuzanna, Bera Radosław, Durlej Zuzanna, Sandra 
Drozdowicz, Łucki Błażej i Tomasz Bera. Drużyną opiekował się Zdzisław Zwoliński.

Impreza ta oprócz walorów zdrowotnych 
przesiąknięta jest edukacją z zakresu ochrony 
przyrody. Uczestnicy pokonujący ok. 12 km trasę 
wykonywali zadania praktyczne i odpowiadali 
na kilku stacjach na pytania zadawane przez 
pracowników Nadleśnictwa. Należało np. zebrać 
i rozpoznać rośliny runa leśnego, oznaczyć drze-
wa, wyszukać w lesie nasiona i owoce roślin, 
odpowiedzieć na pytania dotyczące segregacji 
śmieci i znajomości zwierząt żyjących w Świę-
tokrzyskim Parku Narodowym. Trasa eko-biegu 
rozpoczynała się w Alei Lipowej w Gołoszycach 
i biegła szczytami Pasma Jeleniowskiego do Nie-
skurzowa. Na zakończenie organizatorzy przy-

gotowali wspaniały poczęstunek, ognisko i pa-
miątkowe gadżety dla każdego uczestnika. Mimo 
rywalizacji panowała miła atmosfera, reprezen-
tacja Gimnazjum zajęła 3 miejsce. Jako uczestni-
cy imprezy dziękujemy za taki pomysł i jego bar-
dzo dobrą realizację organizatorom a zwłaszcza 
p. Andrzejowi Zagnieńskiemu, a wójtowi gminy 
za zapewnienie transportu. Mamy nadzieją że 
takie imprezy nauczą młodzieży szacunku do 
przyrody i uczulą na zdrowy tryb życia. []
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miaru ilości ścieków oczyszczonych. Istnie-
jące obiekty zostaną zmodernizowane. Prze-
budowie ulegnie oczyszczalnia Ecolo-Chief, 
budynek socjalno techniczny oraz wiata do 
osuszania osadu. Pozostałe elementy oczysz-
czalni, sieci wodociągowe, elektryczne, 
kanalizacyjne oraz infrastruktura drogowa 
i ogrodzenia, zostaną przebudowane tak, by 
oczyszczalnia po rozbudowie mogła prawid-
łowo działać. Środki finansowe na realizację 
zadania o wartości ponad 4,5 mln zł brutto 
pochodzą z budżetu gminy Łagów oraz z po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach. Termin zakończenia prac wyznaczono 
na koniec października 2012 r. []

 USUŃ AZBEST 
Od 2010 r. Gmina realizuje program do-
finansowania osobom fizycznym prac 
związanych z demontażem, transportem 
i utylizacją odpadów azbestowych, które 
pochodzą z budynków mieszkalnych i go-
spodarczych. 
Azbest jest szkodliwy dla zdrowia i życia 
ludzkiego. Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do skorzystania z programu. Tym 
bardziej, że w całości koszty demontażu, 
transportu i utylizacji są finansowane ze 
źródeł zewnętrznych. Gmina z powodze-
niem pozyskuje środki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej z powiatu kieleckiego na 
realizację programu. Pozyskana dotacja 
pozwala w 100 proc. pokryć koszty związa-
ne z demontażem, transportem i utylizacją 
wyrobów zawierających azbest.
Jeżeli na terenie twojego gospodarstwa 
znajdują się wyroby zawierające azbest, 
pobierz z Urzędu Gminy niezbędny 
formularz i złóż już dziś wniosek, by 
zakwalifikować się do udziału w programie. 
Usunięcia wyrobów azbestowych dokona 
wybrana zgodnie z przepisami firma, która 
posiada odpowiedni sprzęt i zaplecze tech-
niczne oraz kwalifikacje do wykonywania 
takich prac. Usunięcie azbestu z twojej po-
sesji przez wyspecjalizowaną firmę, uchro-
ni cię i twoich najbliższych przed szkodliwą 
emisją włókien azbestu, które wdychane 
z powietrzem przedostają się do płuc. 
Skutki narażenia ujawniają się dopiero po 
kilku latach i mogą być śmiertelne. []

13 października bieżącego roku, w Gmin-
nym Zespole Szkół w Łagowie, odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczy-
ciela. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy, 
nauczyciele, pracownicy oświaty, rodzice oraz 
uczniowie. 

W tym szczególnym dniu uczniowie Gminne-
go Zespołu Szkół w Łagowie przygotowali krótką 
inscenizację ukazującą życie uczniów i nauczycieli 
w szkole.

Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości 
głos zabrał dyrektor GZS w Łagowie Pan Wiesław 
Nawrocki, który  złożył wszystkim nauczycielom 
i pracownikom szkoły serdeczne życzenia i po-

Uroczysta akademia 
z okazji Dnia Nauczyciela

dziękowania: za trud, cierpliwość, zrozumienie 
i miłą atmosferę. 

Akademię rozpoczęto odśpiewaniem hymnu 
państwowego i ślubowaniem klas pierwszych 
gimnazjum. Następnie wystąpili gimnazjaliści, 
z krótkim przedstawieniem ukazującym szkolne 
perypetie, oraz wzajemne relacje między nauczy-
cielami, a uczniami. Uczniowie, poprzez z pozoru, 
zabawne scenki, chcieli uświadomić swoim, młod-
szym i starszym kolegom jak bardzo potrzebni są 
w życiu każdego człowieka, nauczyciele i szkoła. 
Całą salę wypełniły dźwięki odśpiewanych przez 
uczniów piosenek „Rzeka Marzeń” i „Psalm dla 
Ciebie”. Przedstawienie wszystkim się podobało, 
co zostało potwierdzone gromkimi brawami. []
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BEZPIECZNY DOWÓZ
W sierpniu 2011 r. po rozstrzygnięciu po-
stępowania przetargowego została podpi-
sana umowa z Przedsiębiorstwem Komu-
nikacji Samochodowej S.A. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim na przewozu, dowozy 
i odwozy uczniów do szkół. Koszty - 167 
745,60 zł, finansowanie z budżetu gminy. 
Umowa obejmuje przewozy 275 uczniów 
z terenu całej gminy pojazdami do tego 
przystosowanymi, które spełniają wszyst-
kie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu dro-
gowego. Osoby kierujące nimi posiadają 
odpowiednie uprawnienia do świadczenia 
takich usług. []

 ZBELUTKA JAK NOWA
Zakończono realizację kolejnych inwestycji 
w Starej Zbelutce. Wykonano rozbiórkę 
budynku gospodarczego wraz z wymianą 
bezodpływowego zbiornika na ścieki przy 
Szkole Podstawowej.
Zadanie obejmowało rozbiórkę istniejące-
go budynku gospodarczego o powierzchni 
44 metrów kwadratowych. Jego zły stan 
techniczny, spękane ściany powodowały, że 
stanowił zagrożenie dla osób przebywają-
cych w pobliżu, przede wszystkim dla ucz-
niów przebywających na placu przyszkol-
nym w czasie przerw pomiędzy lekcjami. 
Wymieniono sieć kanalizacyjną sanitarną o 
długości 31metrów, zakupiono i zamonto-
wano nowe szambo o pojemności 25 me-
trów sześciennych. By poprawić estetykę 
budynku szkoły oraz zlikwidować nierów-
ności i przeszkody komunikacyjne dla osób 
niepełnosprawnych, wyremontowano wej-
ście do szkoły od strony sali gimnastycznej, 
ułożono tu kostkę brukową. Całkowity 
koszt prac wyniósł 23.164,19 zł.
Poza tym wykonano remont oświetlenia. 
Wymieniono słupy, zamontowano oprawy 
oświetleniowe boiska i parkingu, wstawio-
no nowe kable energetyczne na miejsce 
uzkodzonych. Pozwoliło to na oświetlenie 
płyty boiska, placu zabaw oraz parkingu. 
Prace kosztowały 37.964,54 zł.
Termomodernizowany jest budynek bi-
blioteki, zakończenie prac przewidziano 
w końcu października. Roboty obejmują 
ocieplenie ścian zewnętrznych z wyko-
naniem nowej kolorystyki elewacji, ocie-
plenie stropodachu budynku, wymiana 

W Gminnym Zespole Szkół w Łagowie 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Grupa wyróżniających się na-
uczycieli otrzymała nagrody.  

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak zło-
żyła nauczycielom życzenia dalszych sukcesów, 
wdzięczności uczniów, wychowanków i rodzi-
ców, a także satysfakcji  i radości w życiu pry-
watnym, rodzinnym. Podziękowała za naucza-
nie dzieci. Odczytała specjalnie przygotowane 
pismo skierowane na ręce grona pedagogiczne-
go, pracowników administracji i obsługi szkół. 
-  Kształcenie młodych umysłów i charakterów 

należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie 
najpiękniejszych, najbardziej zaszczytnych 
zadań – powiedziała. - Wymaga to nie tylko 
najwyższych kwalifikacji i umiejętności, ale 
także rzetelnej postawy moralnej i najlepszych 
przymiotów charakteru. Za codzienną, rzetelną 
pracę, wytrwałość i poświęcenie jesteście godni 
najwyższego szacunku.

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak wrę-
czyła nagrody dyrektorom i nauczycielom, którzy 
pracują bardzo dobrze zarówno w szkole, jak 
i angażują się w życie społeczne, promują gmi-
nę, pomagają samorządowi,  chętnie uczestniczą 
w różnych uroczystościach i nie biorą za to dodat-

Nagrody dla nauczycieli



Nasza Gazeta
Ł A G O W S K A

19S I E R P I E Ń  –  W R Z E S I E Ń  2 0 1 1 

Nasza Gazeta
Ł A G O W S K A

FLESZFLESZ
i n fo rmacy jny

stolarki okiennej, wykonanie instalacji od-
gromowej, płukanie instalacji centralnego 
ogrzewania oraz montaż zaworów termo-
statycznych. Koszty - 51.998,93 zł. Celem 
prac jest poprawa energetyki budynku, 
w tym również sprawności instalacji grzew-
czej. Termomodernizacja budynku spo-
woduje zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię.
Ponadto w ramach Projektu „Odnowa 
wsi Stara Zbelutka - poprzez utworzenie 
centrum kulturalnego oraz rekreacyjno- 
sportowego”, wykonano boisko trawiaste 
do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretanowej, plac zabaw 
wraz z parkingiem dla rowerów oraz za-
gospodarowanie terenu przyszkolnego 
- parking dla samochodów, ciągi komu-
nikacyjne, ogrodzenie terenu. Ponadto 
w ramach projektu została zakupiona scena 
oraz ciągnik ogrodowy. Całkowita wartość 
projektu - 971.983,25 zł, w tym uzyskane 
dofinansowanie - 500.000,00 zł. 
Realizacja inwestycji pozwala dzieciom, 
młodzieży i mieszkańcom sołectwa Sta-
ra Zbelutka, Nowa Zbelutka, Sadków na 
organizację wydarzeń kulturalnych i oko-
licznościowych, które służą podniesieniu 
aktywności społecznej oraz kultywowaniu 
tradycji i przede wszystkim pozwalaja ak-
tywnie spędzać czas wolny. 
Wspaniała pogoda i doskonała zabawa, 
które towarzyszyły otwarciu centrum kul-
turalnemu i rekreacyjno – sportowemu 
2 października 2011 r., licznie przybyli 
zaproszeni goście oraz mieszkańcy to syg-
nał, iż na terenie naszej gminy potrzebne 
są tego typu obiekty. Mamy nadzieję, że to 
nie ostatnie wydarzenie sportowe na tym 
obiekcie.
Ponadto trwają prace budowlane związane 
z realizacją projektu „Remont sali gim-
nastycznej w Szkole Podstawowej w 
Starej Zbelutce’’, który obejmuje na-
stępujące roboty: wymiana parkietu, ma-
lowanie i cyklinowanie parkietu, wymiana 
drzwi drewnianych na PCV -3 szt., wymia-
na zaworów grzejników, skucie i wykona-
nie nowych tynków, malowanie emulsyjne 
olejne sali gimnastycznej, wykonanie pod-
łoża pod parkiet oraz roboty elektryczne. 
Planowany termin zakończenia robót – 15 
października 2011 r., całkowita wartość 
remontu brutto - 45.904,07 zł. []

Nagrody dla nauczycieli

kowego wynagrodzenia, są zawsze dyspozycyjni, 
chętni do pomocy. Otrzymali je dyrektorzy:  Wie-
sław Nawrocki z Gminnego Zespołu Szkół w Ła-
gowie, Małgorzata Bęben ze Szkoły Podstawowej 
w Piotrowie, Elżbieta Ginał z SP w Starej Zbelut-
ce, nauczyciele – Małgorzata Walkowicz, Monika 
Durlej, Marzena Dzioba i Jan Bąk z SP w Łago-
wie, Elwira Wrona, Grzegorz Bera i Jacek Wójcik 
z Publicznego Gimnazjum w Łagowie, Elżbieta 
Jaśkowska z SP w Piotrowie, Stanisława Grad z 
SP w Starej Zbelutce. 

Swoje nagrody wręczyli też sporej grupie 

nauczycieli dyrektorzy szkół, Wiesław Nawrocki, 
Małgorzata Bęben i Elżbieta Ginał. Podczas uro-
czystości poinformowano, że Andrzej Wiącek, na-
uczyciel między innymi Publicznego Gimnazjum 
w Łagowie, otrzymał nagrodę Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty.   Ślubowanie złożyła Pani Ag-
nieszka Świtek, której Wójt wręczyła akt nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego. 

Program artystyczny przygotowały dziewczęta 
z pierwszych klas gimnazjum. Na koniec był czas 
na rozmowy towarzyskie przy herbacie, kawie i 
słodyczach. []
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Zespół Zbelutczanie wystąpił niedawno na 
Świętym Krzyżu podczas VI Powiatowego 
Przeglądu Zespołów Chóralnych. Wykonał 
dwa utwory o miejscowej tematyce: 
„Zbelutko, Zbelutko” oraz pieśń kościelną 
„Nie zdejmę krzyża”.   

Zespół Zbelutczanie liczy 24 osoby. Wyróż-
niają się: uczeń pierwszej klasy gimnazjum Pa-
tryk Kargul, Roksana Miechowicz, która śpiewa 
z zespołem Cover, Dawid Dulnik z klasy szóstej. 
Próby odbywają się 2-3 razy w tygodniu. – Ko-
cham muzykę, to, co wiejskie, ludowe, polską tra-
dycję  – mówi nauczycielka Szkoły Podstawowej 
w Starej Zbelutce Stanisław Grad, która założyła 
zespół i jest jednocześnie  reżyserem, scenogra-
fem, autorem tekstów. – Staram się obserwować 
młode pokolenie przekraczające progi szkoły. Ro-
bię przesłuchania z muzykiem, który jest moim 
uczniem, absolwentem szkoły muzycznej. I wtedy 
kompletuję zespół.

Zbelutczanie 
na Świętym Krzyżu

Zespół istnieje od ubiegłorocznych dożynek i 
ma już spore sukcesy. Posiada statuetki: Szklorza 
z Kakonina i Józefa Ozgi-Michalskiego. W czerw-
cu otrzymał pierwszą nagrodę podczas gminnego 
przeglądu małych form teatralnych o tematyce 

ekologicznej. Teraz pracuje nad spektaklem, któ-
ry chce wystawić z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Zamierza też wystąpić podczas spotkania wigilij-
nego.  

Skąd wziął się pomysł na założenie grupy? 
– Moja mama tańczyła w regionalnym zespole 
po wojnie – opowiada Stanisława Grad. – Śpie-
wała w chórze kościelnym. Dlatego nosiłam 
w sobie  pasję, zamiłowanie do tańców ludowych. 
Marzyłam, by założyć zespół. Nie było wcześniej 
sprzyjających warunków, musiałam czekać. By-
łam uparta i w końcu udało się. []

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zbelutce otrzymały wyróżnienie podczas XII Powiatowego 
Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku. 

Wyróżnienie dla dzieci ze Zbelutki

i interpretacja – mówi w imieniu dzieci Martyna 
Wasik. – Zwróciłyśmy także uwagę strojami, 
wdziękiem. To też wpłynęło na ocenę. 

Brawurowo radził sobie Patryk Kargul ze swo-
im popisową zwrotką: „Jedzie furmon od Łagowa, 
i aż jego boli głowa, na kłonicy wiązoł lejce, bo 
krwawił kwiot w butonierce”. Akompaniował na 
akordeonie Paweł Łata. W przeglądzie wzięły 
udział dzieci: Aleksandra Religa, Agata Grad, 
Martyna Wasik, Wiktoria Rusiecka, Agnieszka 
Zdziebło, Weronika Kargul, Roksana Miechowicz, 
Patryk Kargul, Dominik Ginał, Bartosz Krasoń. 

To nie jedyny sukces dzieci ze Zbelutki. 
Na początku czerwca tego roku zdobyły pierw-
sze miejsce w teatralnych przedstawieniach 
w Łagowie. Grupą dzieci zajmuje się nauczycielka 
z miejscowej szkoły, Stanisława Grad. Jest ona 
także autorką większości tekstów, które opowia-
dają o wsi polskiej, regionie świętokrzyskim, tere-
nie, Starej Zbelutce, Nowej Zbelutce i Sadkowie. 

Z sukcesów dzieci cieszy się Wójt Gminy Mał-
gorzata Orłowska-Masternak. Planuje, by zespół 
wystąpił podczas najbliższych dożynek gminnych. 

W Chmielniku, oprócz grupy ze Zbelutki, wy-
stąpiły także z powodzeniem dzieci z Piotrowa, 
których opiekunem jest Maryla Domagała. []

Podczas przeglądu dzieci ze Zbelutki zaśpie-
wały dwa utwory: „Kielce” i „Historia Gór Świę-
tokrzyskich”. - Jurorom spodobały się nasze głosy 
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Urodzenia
16 maja 2011 r.
Łukasz Karol Górski

17 maja 2011
Karol Śliwiński

18 maja 2011 r.
Bartosz Kawalec

24 maja 2011 r.
Gabriela Murzec

28 maja 2011 r.
Natalia Mirosława Bęczkowska

05 czerwca 2011 r.
Zuzanna Wójcik

21 czerwca 2011 r.
Amelia Zofia Opala

30 czerwca 2011 r.
Paweł Grys

04 lipca 2011 r.
Bartosz Antoni Kozłowski

05 lipca 2011 r. 
Damian Kogut

Małżeństwa
21 maja 2011 r. 
Lucyna Maria Polak i Mirosław Paweł Grzejszczyk

11 czerwca 2011 r.
Katarzyna Sitarska i Marcin Kargul

18 czerwca 2011 r. 
Marlena Pietruszka i Tomasz Jan Guzik

22 czerwca 2011 r. 
Jolanta Skrzyniarz i Rafał Grzegorz Grzesik

25 czerwca 2011 r.
Monika Ewa Sobańska i Jarosław Kacper Kędzierski

09 lipca 2011 r.
Barbara Wasik i Paweł Łodej

16 lipca 2011 r.
Katarzyna Haba i Piotr Grzyb
Anna Dachowska i Dariusz Grzegorz Kwiatek

23 lipca 2011 r. 
Anna Maria Pytlak i Łukasz Mariusz Skuza

30 lipca 2011 r.
Patrycja Maria Marczewska i Marcin Korach

Brązowa Jodła 
dla „Małego Arlekina”
Zespół teatralny „Mały Arlekin „z Łagowa zdobył Brązową Jodłę 
na Harcerskim Festiwalu Dzieci i Młodzieży Kielce 2011. Pokazał 
sztukę „Wielka wpadka w świecie bajek”.

Młodzi aktorzy opowiedzieli niezwykłą historię królewny Śnieżki, którą 
oskarżyło o mobbing siedmiu udręczonych krasnoludków. W bajce wystą-
pili też: nieporadny sędzia, obrońca, oskarżyciel i świadkowie. Główną rolę 
zagrał rezolutny woźny, który jak to w życiu bywa musiał poradzić sobie 
z bałaganem i zapanować nad sytuacją. W przedstawieniu wzięło udział 
40 dzieci w wieku od 7 do 15 lat. - Wakacje upłynęły nam pracowicie, ale 
mamy się czym pochwalić – mówią panie, które opiekują się zespołem, 
Marzena Dzioba, Małgorzata Walkowicz i Monika Durlej 

Historia grupy teatralnej zaczęła się przed dziewięciu laty. Wtedy mło-
dzi aktorzy zadebiutowali bajką „Posłuchajcie” , która zdobyła I miejsce na 
Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym w Kielcach. Potem było wiele przed-
stawień, nagród i przede wszystkim dużo ciężkiej i twórczej pracy. 

- Teksty naszych przedstawień to pomysły wzięte z życia, często oparte 
na regionalizmie, zawierają dużą dawkę humoru ale i naukę – opowiadają 
opiekunki zespołu. - Pisane są przez nas na potrzeby zespołu. Wszystko przy-
gotowujemy sami starając się oczarować widzów i poprowadzić ich w krainę 
piękna i fantazji, scenografię, choreografię, kostiumy, teksty piosenek. 

Kiedy trzeba, potrafimy stworzyć niepowtarzalną atmosferę sprzyjają-
cą refleksji i zadumie . Tak jest podczas corocznie organizowanych spotkań 
opłatkowych , które zawsze wzruszają i cieszą. Chcemy się podobać, sięgać 
po nagrody, rozwijać zdolności. Najważniejsze jednak jest dla nas to, aby 
widz poczuł, ile serca, zapału i radości włożyliśmy w każdą scenę. A jeśli po-
zwoli się jeszcze zabrać w magiczną krainę teatru, będziemy najszczęśliwsi.

Oto najważniejsze sukcesy „Małego Arlekina”: III miejsce podczas Eu-
ropejskich Dni Bajki w Pacanowie za przedstawienie „Bajka, z której się 
dowiecie, gdzie są najpiękniejsze dziewczyny na świecie”, wyróżnienie 
w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym za bajkę „Niespełniona kariera Łagów 
Bruksela”, wyróżnienie w Pacanowie za sztukę „Galimatias, czyli historia krót-
ka o zaniedbaniach i ich skutkach”, Brązowa Jodła Kielce 2009 r. za spektakl 
„Świętokrzyska bajka Skryby Przemądrzałka”, Srebrna Jodła Kielce 2010 r.
– za sztukę „Oto jest historia prosta jak się nie zamienić w osła”, Brązowa 
Jodła Kielce 2011 r. za spektakl „Wielka wpadka w świecie bajek”. []
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Łamigłówki dla mądrej główki
Zadanie 1
 W Węgorzewie na przystani we wrześniu wypożyczenie roweru wodnego wynosi 

20 zł za godzinę i jest 0 20 % niższa niż w wakacje. Ile kosztowało wypożyczenie 
roweru wodnego w wakacje za 5 godzin?

Zadanie 2. 
W kratki wpisz brakujące cyfry:

„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.”

Zadanie 7

Do tartaku przywieziono 4 pnie 
po 30 m długości. Pocięto 
na dwa i półmetrowe kloce. 
Ile otrzymano klocków?

Zadanie 3
Andrzej znalazł dwie kartki z kalendarza z 2005 r. 

27 styczeń   wsch. 725   wsch. 134

   zach.1613   zach. 1010

27 lipiec   wsch. 449  wsch. 103

   zach. 2035  zach. 1807

a)  Ile czasu świeciło Słońce?   
b)  Ile czasu widoczny był Księżyc?
c)  O ile noc 27 lipca była krótsza od nocy 27 stycznia?
d)  W którym dniu Księżyc widać było dłużej i o ile?

Zad.4 
Uzupe nij:

4 + = 9
+ * - * -

+ =
= * = * =
7 - = 4

Zad.5
Przestaw litery w wizytówkach, a dowiesz si  w jakich miastach mieszkaj :

a) W A G E K W  O 

b) O L A     S Z K I N 

c) I W O  K A T  E  L

d) N S Z O T Y L

Zad. 6 
Ile jest trójk tów na rysunku?

Zadanie 4
Uzupełnij:

Zadanie 6
Ile jest trójkątów na rysunku?

Zadanie 5
Przestaw litery w wizytówkach, 
a dowiesz się w jakich miastach 
mieszkają:

a)  W A G E K  W Ł O Ł

b)  O L A      S Z K I N 

c)  I W O  K A T  E  L

d)  N S Z O T Y L

=

OMNIBUS
Zad. 1.

W W gorzewie na przystani we wrze niu wypo yczenie roweru wodnego wynosi 20 z  za 
godzin  i jest 0 20 % ni sza ni  w wakacje. Ile kosztowa o wypo yczenie roweru wodnego 
w wakacje za 5 godzin? 

Zad. 2

W kratki wpisz brakuj ce cyfry: 

Zad.3

Andrzej znalaz  dwie kartki z kalendarza z 2005 r.

27 stycze    wsch. 725   wsch. 134

zach.1613   zach. 1010

27 lipiec   wsch. 449  wsch. 103

   zach. 2035  zach. 1807

a) Ile czasu wieci o S o ce? 
b) Ile czasu widoczny by  Ksi yc? 
c) O ile noc 27 lipca by a krótsza od nocy 27 stycznia? 
d) W którym dniu Ksi yc wida  by o d u ej i o ile? 

5 : 8

3

=

Zad.4
Uzupe nij:

4 +  = 9 
+ * - * - 
 +  =  

= * = * = 
7 -  = 4 

Zad.5
Przestaw litery w wizytówkach, a dowiesz si  w jakich miastach mieszkaj :

a) W A G E K  W  O 

b) O L A      S Z K I N  

c) I W O  K A T  E  L 

d) N S Z O T Y L 

Zad. 6
Ile jest trójk tów na rysunku? 

Zad. 7 
Do tartaku przywieziono 4 pnie po 30 m d ugo ci. Poci to na dwa i pó metrowe kloce. Ile 
otrzymano klocków? 
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Łamigłówki dla mądrej główki
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W Starej Zbelutce otwarto kompleks sporto-
wy z boiskami i placem zabaw. To prawdzi-
we centrum kulturalne miejscowości. 

Inwestycja nosiła nazwę odnowa wsi Zbe-
lutka Stara, utworzenie centrum kulturalnego 
i rekreacyjno-sportowego. Składała się z budowy 
boisk, placu zabaw, zagospodarowania terenu 
przyszkolnego oraz zakupu sceny przenośnej. 

Prace trwały od listopada 2010 do czerwca 
2011 r. i kosztowały 971,9 tys. zł , z czego do-

Centrum sportowe 
i kulturalne w Starej Zbelutce

wy zbiornik na ścieki przy szkole podstawowej 
oraz sieć kanalizacyjną, wyremontowano utwar-
dzone wejście od strony sali gimnastycznej. Za 
37 tys. zł wybudowano oświetlenie. Obecnie 
trwa termomodernizacja budynku biblioteki, 
która będzie kosztować 51 tys. zł. oraz remont 
sali gimnastycznej- 45,9 tys. zł. – Oddajemy 
kolejną naszą inwestycję zrealizowanąprzy 
udziale środków unijnych – powiedziaławójt 
gminy Małgorzata Orłowska-Masternak pod-
czas otwarcia obiektów.- Teren szkoły to teraz 

finansowanie wyniosło 500 tys. zł. Wykonywała 
je firma KD BUDKrzysztofa Dychały z Piotrowa-
Zagościńca. Dodatkowo za 28 tys. zł rozebrano 
budynek gospodarczy, wymieniono bezodpływo-

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak powi-
tała gości: księdza proboszcza Andrzeja Milera 
z parafii Św.Doroty w Zbelutce, Członka Zarządu 
Powiatu Kieleckiego Bogdana Gieradę, Przewod-
niczącego Rady Gminy Zbigniewa Meduckiego 
z radnymi, dyrektorów pobliskich szkół, szefów 
firm, które wykonywały inwestycję. 

Ksiądz proboszcz Andrzej Miler poświęcił 
nowe obiekty sportowe. Członek Zarządu Powiatu 
Kieleckiego Bogdan Gierada wyraził satysfakcję z 
wykonania inwestycji. Przestrzegał, by nie dać się 
zwieść ludziom, którzy przed wyborami są przy-
wożeni w teczkach. – Jestem stąd i będę walczył 
o gminę – obiecał. – Namawiam, by uczestniczyć 
w wyborach. 

kulturalne centrum miejscowości, które będzie 
integrować społeczność. Życzę satysfakcji korzy-
stania z obiektów. Dziękuję wszystkim za przy-
gotowanie uroczystości. 
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Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew 
Meducki z dumą mówił o obiekcie sportowym 
w Zbelutce. Przypomniał, że jest wielu polity-
ków, którzy stawiają tylko na wielkie metropolie. 
W województwie świętokrzyskim kładzie się też 
nacisk na wieś. -Dziękuję radnym poprzedniej 
rady i obecnej za pomysł budowy obiektu, szcze-
gólnie radnym Góralowi, Siwoni, Kotwie, Master-
nakowi, a także pani wójt, która przejęła budowę 
obiektu – powiedział. – Musiała dokonać wielu 
zmian, bo nie brakowało niedociągnięć.

Poprosił radnych poprzedniej kadencji, by 
weszli na scenę z piłkami i przekazali je uczniom 
szkoły. – Ta inwestycja była realizowana na styku 
dwóch kadencji, w poprzedniej była rozpoczęta, 
dzisiaj jest oddawana do użytku – powiedział 
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Centrum sportowe 
i kulturalne w Starej Zbelutce

radny Zdzisław Zwoliński. – W imieniu wszyst-
kich samorządowców, którzy przyczynili się do 
budowy, sołtysów, radnych, pana wójta, składam 
mieszkańcom miejscowości gratulacje. Otrzyma-
liście piękny obiekt. Od was zależy, czy będzie 
zarastał trawą, czy żył. Był budowany, by aktywi-
zować środowisko. Przygotowaliśmy pakiet starto-
wy, który składa się z zestawu piłek, jak również 
zestawu dyplomów sportowych do rozdania. 

- To bardzo miła niespodzianka – powiedzia-
ła pani wójt i przekazała otrzymane piłki dyrektor 
szkoły Elżbieta Ginał.

O tym, ze kompleks sportowy, będzie służył 
wszystkim mieszkańcom, szczególnie dzieciom 
i młodzieży, mówiła dyrektor Elżbieta Ginał. Nie 
ukrywała, że obiekt może się stać ważnym cen-

trum sportowo-kulturalnym. – Dlatego dzisiejszy 
dzień jest szczególnym świętem – podkreśliła. 
-Czuję wielką radość i ogromną satysfakcję. Dzię-
kuję wszystkim, którzy nam pomogli w realizacji 
tej inwestycji. 

Uczniowie wręczyli kwiaty wójt Małgorzacie 
Orłowskiej-Masternak. Uroczystość uświetniły 
występy najmłodszych przedszkolaków pod kie-
runkiem Anna Błońskiej i Anny Starosty. Z pro-
gramem wystąpił też zespół Zbelutczanie pod 
kierunkiem Stanisławy Grad.

Rozegrany mecz w piłkę siatkową między 
pracownikami Urzędu Gminy w Łagowie i repre-
zentacją Starej Zbelutki zakończył się remisem. 
Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak kapitanom 
obydwu drużyn wręczyła pamiątkowe dyplomy. 
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Z nowego obiektu cie-
szyli się uczniowie szkoły, 
miłośnicy sportu. – To 
wspaniałe centrum spor-
towe – mówili w imieniu 
swoich kolegów, Dominik 
Rusiecki, Karol Kargul 
i Dawid Sobieraj, którzy 
pasjonują się piłką nożną 
i siatkową.  []


