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WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

Barwne i bogate dożynki 
W niedzielę 26 sierpnia odbyły się w Łagowie wyjątkowe barwne i bogate dożynki. Dopisały sołectwa z pięknymi wieńcami i licznymi stoiskami. 
Występy i koncerty na scenie, z gwiazdą wieczoru Januszem Laskowskim, trwały do późnych godzin wieczornych.   

Chleb od starostów 
Oficjalnie dożynki rozpoczęły się od przyjazdu 

bryczką na Rynek starostów dożynek: sołtys Małacen-
towa Katarzyny Taborskiej i sołtysa Czyżowa Wiesława 
Laska oraz wójta gminy Małgorzaty Orłowskiej-Ma-
sternak i zastępcy wójta Ryszarda Mazura. Gospoda-

rze dożynek, zaproszeni goście, mieszkańcy udali się 
do miejscowego kościoła, gdzie mszę odprawił ksiądz 
proboszcz Jerzy Beksiński wspólnie z kapłanami. 

Po mszy starostowie dożynek przekazali wój-
towi symboliczny bochen chleba i prosili, by dzielić 
go sprawiedliwie wśród mieszkańców. - Dożynki 

to czas dziękczynienia za plony – powiedziała 
wójt. - Dziś świętujemy zakończenie żniw. Wszy-
scy z szacunkiem i uznaniem myślimy o naszych 
rolnikach, bowiem chleb produkowany od wie-
ków przez mieszkańców polskiej wsi jest dla nas 
wszystkich podstawą egzystencji. 
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Święto polskiej wsi
Wójt gminy Małgorzata Orłowska-Masternak 

powitała wszystkich gości, rolników, mieszkań-
ców. Przypomniała, że dożynki to od wieków 
najważniejsze święto polskiej wsi. A tradycyjny 
bochen chleba z tegorocznego ziarna, który otrzy-
mujemy dziś od naszych rolników, to najwspanial-
szy symbol chłopskiej pracowitości, gospodarności 
oraz troski o lepsze jutro. - Dziś, w tle wieńców 
dożynkowych, ślemy serdeczne, staropolskie po-
dziękowania Bogu i ludziom – podkreśliła wójt. 
- W naszej Ojczyźnie chleb zawsze był w najwięk-
szym poszanowaniu, zaspokajał głód i jednoczył. 
Podczas dożynek chcemy pokłonić się nad trudem 
polskiego rolnika.  Święto plonów jest podzię-
kowaniem za chleb i spojrzeniem z miłością na 
matkę ziemię. 

Z zadowoleniem wójt mówiła o licznej repre-
zentacji sołectw na dożynkach i możliwości podzi-
wiania pięknych wieńców, bochnów chleba, po-
mysłowych straganów. Podziękowała wszystkim, 
którzy ofiarowali swój talent i czas na przygotowa-
nie uroczystości, wyraziła olbrzymie uznanie sta-
rostom dożynek. Wyrazy szacunku złożyła księżom 
za piękną mszę dziękczynną. Święto plonów, jak 
powiedziała, przypomina również o nakazie dzie-
lenia się chlebem z bliźnimi. Pokazuje, na czym 
powinna polegać solidarność ludzi. 

- Życzę, aby nastały dobre czasy dla rolnictwa  
i abyście korzystali z nowych możliwości, jakie otwie-
rają się przed polskim rolnictwem – powiedziała 
wójt. - Życzę wam i waszym rodzinom dużo zdrowia  
i pomyślności. Życzę, aby ciesząc się z tegorocznych 
dobrych plonów, mieć nadzieję na jeszcze lepsze  
w roku przyszłym. Życzę dobrej zabawy,  udanego dnia.

Pozdrowienia i życzenia od gości 
Wśród gości zabierali głos: poseł Jarosław 

Górczyński, senator Krzysztof Słoń, członek Za-

rządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada, 
przewodniczący Rady Gminy w Łagowie Zbigniew 
Meducki. W imieniu marszałka Adama Jarubasa 
plonów pogratulował i  życzenia rolnikom prze-
kazał kierownik Sławomir Wójcik z Departamentu 
Rozwoju Obszarów i Środowisk Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego. 

W godzinach popołudniowych przybyli także 
starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, poseł Maria 
Zuba. Wszyscy mówili o trudzie rolników, pozdra-
wiali ich ze sceny, życzyli satysfakcji z osiąganych 
plonów, poprawy sytuacji materialnej, solidnej 
zapłaty za pracę.   

Zwycięski wieniec z Piotrowa
Ważną częścią uroczystości było ośpiewanie 

wieńców. Przed starostami i gospodarzami doży-
nek występowali przedstawiciele Zbelutki Nowej, 
Łagowa, Sadkowa, Woli Łagowskiej, Gęsic, Zbelut-
ki Starej, Sędka, Rudy i Melonka. W dowcipnych, 
żartobliwych przyśpiewkach opowiadali o swojej 

pracy na roli, sołtysach, radnych, politykach. Nie 
brakowało trafnych i mocnych spostrzeżeń, które 
często mieszkańcy nagradzali oklaskami.

Komisja konkursowa, która oceniała wieńce 
dożynkowe, nie miała łatwego zadania. Pracowali 
w niej m.in.  poseł Jarosław Górczyński, członek 
Zarządu Starostwa Kieleckiego Bogdan Gierada,  
ks. Mariusz Kusiak Wikariusz Parafii pw. Św. Michała  
Archanioła w Łagowie, Radna Rady Powiatu Kie-
leckiego Małgorzata Sitarz, przedstawiciel WODR 
Damian Szpak. Wyniki ogłosił na scenie Wie-
sław Nawrocki, dyrektor Gminnego Zespołu szkół  
w Łagowie, przewodniczący komisji konkursowej, 
znawca tradycji wieńcy dożynkowych.  – Każdy  
z jurorów miał do dyspozycji 40 punktów – wyja-
śniał. - Za każdy z czterech elementów mógł dać 
10 punktów, za sposób wykonania wieńca, warto-
ści artystyczne związane z kulturą wykonywania, 
zachowanie elementów tradycyjnych, ogólny wy-
raz artystyczny, poziom i styl wykonania. 

Wiesław Nawrocki nie ukrywał, że w tym roku 
poziom wykonania wieńców był bardzo wysoki. 
To były małe dzieła sztuki. Widać że ich wyko-
nanie zajmowało wiele pracy. Niektóre jednak 
nie były oceniane, bo nie spełniały wymogów 
konkursowych, do których należał odpowiedni 
kształt, zwieńczenie oraz zastosowanie wyłącznie 
naturalnych materiałów do wykonania. Ostatecz-
nie wygrał wieniec z Piotrowa, który będzie też 
reprezentował gminę na dożynkach powiatowych. 
Zadecydowała suma punktów, estetyka, artyzm 
pracy.  

Występy, koncerty, konkursy
W serii koncertów wystąpiła na scenie młoda 

gwiazda piosenki, Sylwia Miechowicz. W jej wy-
konaniu usłyszeliśmy znane piosenki: „Wesele” 
z repertuaru Brathanków, „Baju, baj”, „Cygań-

(dalszy ciąg na stronie 11)
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Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, 
którą odprawił ksiądz Mariusz Kusiak z parafii 
w Łagowie. Następnie duchowny poświęcił sa-
mochód strażacki, plac zabaw dla dzieci i nowy 
piec chlebowy, który powstał według dawnej tech-
nologii.  – Tym świętem pragniemy uszanować 
chleb, symbol ciężkiej pracy rolników, podkreślić 
jego wartość, przypomnieć, że jest podstawą ży-
cia – powiedziała podczas otwarcia uroczystości 
wójt Małgorzata Orłowska-Masternak. Wspólnie  
z przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Sęd-
ku Justyną Dachowską powitała wszystkich zapro-
szonych gości, mieszkańców sołectwa i gminy. 
Wyraziła nadzieję, że święto wpisze się na trwałe 
do kalendarza gminnych uroczystości i jeszcze nie 
raz będziemy się cieszyć gościnnością mieszkań-
ców sołectwa Sędek.   

Szczególnie wzruszająco zabrzmiały jej sło-
wa o tym, jak Polacy dawniej szanowali chleb. 
Całowali kromkę upuszczoną na podłogę, zna-
kiem krzyża napoczynali każdy bochenek. Dzi-
siaj dzieci nie wiedzą, jak wypieka się chleb. Nie 
zdają sobie nawet sprawy, ile pracy trzeba wy-
konać od posiania zboża do wyjęcia pachnących 
bochnów z piekarniczego pieca. – Teraz chleb 
wypiekany jest taśmowo w wielkich zakładach 
produkcyjnych, bez celebracji, w pośpiechu, czę-
sto z zastosowaniem ulepszaczy, bo tak szybciej 
i taniej – mówiła wójt. – Powoli zapominamy, 
jak smakowały podawane przez nasze babcie  
i matki pajdy ze swojskim masłem lub zwyczaj-
nie polane śmietaną lub moczone w wodzie i po-
sypywane cukrem. To był przysmak dzieci, który 

Święto chleba w Sędku
W niedzielę 22 lipca odbyło się w Sędku I Święto Chleba. Towarzyszył mu festiwal swojskich smaków i przegląd Kół Gospodyń Wiejskich. Wspa-
niała zabawa trwała do późnych godzin nocnych. 

dziś zastąpiły fast-foody. 
Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak zapro-

siła na scenę prezesa OSP Kamila Kargula i ofi-
cjalnie przekazała jednostce samochód strażacki.

Poseł na Sejm, prezes Zarządu Wojewódzkie-
go, druh Mirosław Pawlak i wiceprezes Ireneusz 
Żak podkreślili, że jednostka OSP wyposażona  
w samochód będzie mieć większe możliwości 
działania.  – Dzisiejsze święto jest także okazją 
do refleksji nad znaczeniem chleba – powiedzieli. 

-  Podkreślili rangę pracy rolników i podziękowali 
za jej efekty. 

Z kolei poseł Jarosław Górczyński przekazał 
dla Koła Gospodyń Wiejskich na ręce jej prze-
wodniczącej Justyny Dachowskiej prezent. Naj-
bardziej szanują chleb ci, którzy na niego ciężko 
pracują – powiedział. - To państwo na co dzień 
swoją ciężką pracą zarabiacie na chleb. Ogromny 
szacunek dla was wszystkich. W imieniu swoim, 
a także minister Beaty Oczkowicz, marszałka 
Adama Jarubasa chciałbym złożyć państwu naj-
serdeczniejsze życzenia, zdrowia, pogody ducha, 
radości i uśmiechu. 

Starosta powiatu kieleckiego Zdzisław Wrzał-
ka pogratulował pomysłu imprezy i życzył wszyst-
kim wspaniałej zabawy. Na scenie pojawiały się 
z występami kolejne Koła Gospodyń  Wiejskich:  
z Piotrowa, Czyżowa, Adamowa z gminy Brody.  
W wykonaniu KGW z Sędka usłyszeliśmy: przy-
śpiewkę o swojej miejscowości, „A te moje buciki”, 
„Jarzębinę czerwoną”, „W moim ogródeczku”. 
Zespół Zbelutczanie, pod kierunkiem Stanisławy 
Grad, wykonał utwory: „Sędek” - wioska święto-
krzyska”, „Nigdzie jo nie pójdę”, „Madejowe łoze’, 
„Furmon”, „Tam w Górach Świętokrzyskich”. Za-
przyjaźniona grupa Chełmowianki z Rudek, gmina 

(dalszy ciąg na stronie 4)
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Nowa Słupia wykonała utwory: swój hymn „My 
som Chełmowianki” napisany przez Stanisława 
Majchera, „Lipka’, „Stoi dąb nad wodą’, „Powie-
dzieli ludzie’, „Hej, mości panowie”, „A jak zem 
wieła”, „Łoj, sołtysie, sołtysie”.  

Dzieci chętnie brały udział w występach i kon-
kursach. W nagrodę otrzymywały piękne dzieże  
i akcesoria do wyrobu chleba. Dla pań z KGW przy-
gotowane zostały dwa konkursy: „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie” oraz „Wyrobienie bryłki masła 
w maselnicy”. Brawurowo konkursy przeprowadzał 

też Andrzej Zagnieński z Nadleśnictwa Łagów. Swo-
imi możliwościami fizycznymi mogli wykazać się 
uczestnicy konkurencji siłowej „Spacer drwala”. 

Na koniec uroczystości grał zespół Millenium. 
Wiele osób świetnie bawiło się przy dźwiękach po-
pularnej, rozrywkowej muzyki.   

Święto chleba mogło być zorganizowane 
dzięki finansowemu wsparciu Wójt Gminy Łagów 
Małgorzaty Orłowskiej-Masternak, powiatu kie-
leckiego i Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. 

W Święcie Chleba, oprócz już wymienionych 
gości, uczestniczyli między innymi: członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, 
wicestarosta kielecki Zenon Janus, członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łagów Krzysztof Karst, dyrektor KRUS 
w Kielcach Tomasz Jagiełło, dyrektor Biura Zarządu 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, księża 
okolicznych parafii, dyrektorzy szkół, prezes jedno-
stek OSP, prezesi Kół Gospodyń Wiejskich.  

A. Nowak
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Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, 
którą odprawili wikariusze parafii w Łagowie, 
ksiądz Mariusz Kusiak i ksiądz Witold Koba.  
W ciepłych słowach powitali wszystkich przybyłych 
na leśną polanę. Podkreślili, że to miejsce ciężkie-
go, trudnego, surowego życia, które wychowywało 
ludzi wielkich, o wspaniałym sercu, gotowych do 
poświęceń. Podczas wojny musieli opuścić zacisz-
ną wioskę, zostawić to, co najcenniejsze, ojcowi-
znę, dom rodzinny, wspomnienia, zabrać ze sobą 
niezbędne rzeczy, wsiąść na furmanki i stąd wyje-
chać. - Jak to dobrze być w takim miejscu jak 
Orłowiny, zaczerpnąć dla siebie z mądrości 
historii, z oddania i doświadczenia minio-
nych pokoleń – powiedział podczas kazania 
ksiądz Mariusz Kusiak. - Bądźmy jak tamci 
mieszkańcy ludźmi dobrej wiary, pięknej 
polskiej kultury. Czerpmy z tego, co zostawi-
ły nam pokolenia, które były przed nami. To 
tutaj słowo ojczyzna brzmi szczególnie.    

Ważnym momentem uroczystości było 
zapalenie zniczy, złożenie kwiatów przed 
krzyżem, gdzie dawniej mieściła się cen-
tralna część wioski. Najpierw pokłonili się 
przed dawnymi mieszkańcami wójt Łagowa 
Małgorzata Orłowska-Masternak i zastępca 
Ryszard Mazur, następnie przedstawiciele 
gminy Wojciechowice, gdzie znajdują się 
nowe Orłowiny – wójt Szymon Sidor, prze-

wodniczący Rady Gminy Józef Sobieraj, sekretarz 
gminy Agnieszka Łuba-Mendyk, starosta opatow-
ski Bogusław Włodarczyk, poseł Jarosław Rusiec-
ki, przedstawiciele Nadleśnictwa Łagów na czele 
z nadleśniczym Krzysztofem Karstem, przewodni-
cząca Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Od-
dział w Kielcach, Grażyna Szkonter i wielu innych. 

Następnie głos zabrała wójt Małgorzata Or-
łowska-Masternak, która przypomniała, że spo-
tkania w Orłowinach odbywają się co roku. To 
miejsce szczególne w gminie. Mieszkańcy wsi brali 

udział w powstaniach narodowych, postawi-
li krzyż w 1918 r. po odzyskaniu niepodle-
głości. Walczyli z wrogiem w 1920 i 1939. 
Umierali za ojczyznę w walce i w miejscach 
narodowych kaźni.  Po ostatniej wojnie 
dzięki staroście opatowskiemu mieszkańcy 
przeprowadzili się za Opatów. Miejsce prze-
siedlenia nazwali Orłowinami. - Gościmy 
dziś tamtych przesiedleńców i ich potomków 
– powiedziała wójt. - Gromadzimy się tu, 
aby wspólnie  oddawać hołd mieszkańcom 
Orłowin i gminy Łagów,  ofiarom zaborów, 
wojen i prześladowań. 

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak 
mówiła o okrutnych działaniach zaborców 
rosyjskich, którzy za każdy przejaw patrioty-
zmu, za udział w narodowych powstaniach 
lub pomoc walczącym karali zsyłkami na Sy-
bir, poborem na 20-letnią służbę wojskową, 
a potem podczas ostatniej wojny śmiercią  
w Katyniu, Ostaszkowie, Miednoje. Okupant 
niemiecki obchodził się z mieszkańcami 

Orłowin i gminy równie bestialsko. Ludzie byli 
aresztowani, wywożeni na przymusowe roboty do 
Niemiec, gdzie niewolniczo pracowali na roli lub 
w fabrykach. Wielu już nie powróciło. Niektórzy 
zginęli w Oświęcimiu. -  O historii, szczególnie tak 
bolesnej, nie wolno nam zapominać – postulowa-
ła wójt. - Naszym obowiązkiem jest organizowa-
nie takich uroczystości, które dla współczesnych są 
żywą lekcją historii. Dziękuję księżom wikariuszom 
za sprawowanie mszy świętej w intencji przodków 

Patriotyczne uroczystości w Orłowinach
Mieszkańcy gminy Łagów tłumnie przybyli na uroczystości w Orłowinach, które odbyły się przed krzyżem w niedzielę, 9 września. Nie zawiodła 
też reprezentacja mieszkańców gminy Wojciechowice, gdzie obecnie mieszkają potomkowie dawnej miejscowości. 

(dalszy ciąg na stronie 6)
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i modlitwę za nich. Jestem wdzięczna wszystkim 
uczestnikom uroczystości za pamięć, za przybycie  
i wspólne przeżywanie przeszłości. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów Krzysztof 
Karst podziękował za tak liczne przybycie na uro-
czystości i powiedział, że goście są tu zawsze mile 
widziani. -  Szczególnie dziękuję potomkom, by-
łym mieszkańcom Orłowin – podkreślił. - Polskie 
Lasy Państwowe są zawsze otwarte dla wszystkich 
i dopóki są państwowe, to zawsze tak będzie. 
Zapraszam wszystkich zawsze do odwiedzania 
naszych lasów.  

O tym, że my współcześni mamy zobowiąza-
nie, aby pamiętać o ludziach i ich  miejscach mó-
wił poseł Jarosław Rusiecki. Naszą historię trzeba 
pielęgnować, dbać o nią, tu, teraz i na przyszłość 
Podziękował wójt za troskę o pamięć, obecność 
nauczycieli, uczniów, nadleśniczemu – za tak 
piękne i  urokliwe miejsce, które jest w rękach 
Lasów Państwowych..        

Historię Orłowin, przypomniał starosta opa-
towski Bogusław Włodarczyk, wnuk dawnych 
mieszkańców. - Znajdujemy się w miejscu, gdzie 
do 1947 r. była wieś, gdzie nie było dworu, każdy 
był równy, ale życie było ciężkie – powiedział. 
- W naszym świecie, który jest globalną wioską, 
nie można zapominać o swoich korzeniach. Na-
ród, który o tym nie pamięta, bardzo szybko się 
rozrasta i rozpływa w morzu innych nacji. Za kul-
tywowanie własnej tradycji serdecznie wszystkim 
dziękuję.               

Radna powiatu kieleckiego Małgorzata Sitarz 
podziękowała za piękną lekcje historii obecnym 
władzom gminy i poprzednim, Nadleśnictwu Ła-
gów. Podkreśliła, że uroczystości już na trwałe 
wpisały się w kalendarz.     

Ze wzruszeniem potomkowie dawnych 
rodzin, zaproszeni goście, mieszkańcy wysłu-
chali pieśni „W starych Orłowinach” oraz „Tam  
w Górach Świętokrzyskich”, które wykonał ze-
spół Zbelutczanie prowadzony przez Stanisławę 
Grad. Ich słowa opowiadały o dziejach miej-
scowości, przypominały dawnych bohaterów. 

Zespół zaśpiewał także znany utwór „Żeby Pol-
ska była Polską”. Z kolei z montażem słowno-
muzycznym przypominającym dzieje Polski od 
1795 r., od ostatniego zaboru wystąpiły dzieci 
z Zespołu Szkół w Łagowie, które tradycyjnie 
już, jak co roku, przygotowała Elwira Wrona. 
Wiersze, fragmenty utworów literackich, doku-
menty historyczne przypominały naszą walkę  
o niepodległość. 

Na zakończenie uroczystości odbył się piknik 
dla mieszkańców i zaproszonych gości. Do zmierz-
chu trwały wspólne rozmowy, wspomnienia.   

Goście:
Jarosław Rusiecki, poseł na Sejm RP, Małgorzata Sitarz, radna Rady Powiatu Kieleckiego, Bogusław Włodarczyk, Starosta Opatowski, delegacja 
gminy Wojciechowice – wójt Szymon Sidor, Agnieszka Łuba-Mendyk, sekretarz w Urzędzie Gminy, Józef Sobieraj, przewodniczący Rady Gminy, 
Sławomir Kasza, radny Rady Gminy, Teresa Stawiarska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierczycach wraz z delegacją nauczycieli, 
Stanisław Dunikowski, syna byłego Leśniczego Leśnictwa Orłowiny, Eugeniusz Augustowski, były sołtys Sołectwa Orłowiny, Aneta Świstak, obecny 
sołtys, Henryk Pargieła, były nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów, ego, inicjator odnowienia Krzyża i spotkań w Orłowinach, wikariusze Parafii  
Św. Michała Archanioła w Łagowie - ksiądz Mariusz Kusiak i ksiądz Witold Koba, Władysław Miechowicz, prezes Gminnego Związku Kombatantów  
i  Byłych Więźniów Politycznych  RP wraz z kombatantami, Grażyna Szkonder, przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Oddział 
w Kielcach, radni Rady Gminy Łagów z wiceprzewodniczącą Jolantą Zielonką, Wiesław Nawrocki, dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, 
Paweł Garstka, członek Prezydium Oddziału Zarządu Powiatowego OSP RP w Kielcach, Piotr Domagała, prezes OSP Piotrów , Władysław Łata, 
prezes OSP Sadków, Kamil Kargul, prezes OSP Sędek, Stanisław Pietrzak, dyrektor Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Eksploatacji Kruszywa. 
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Pani Szachowicz przepracowała 36 lat, w tym w Łagowie 24 lata na sta-
nowisku kierownika świetlicy z dożywianiem oraz na stanowisku nauczyciela 
matematyki. Jak sama podkreśla „(…) podczas pełnienia funkcji kierownika 
świetlicy, nie straciłam kontaktu z przedmiotem i nadal uczyłam matematyki”.  

Dzięki pełnej poświęcenia i pasji pracy przekazywała wiedzę kolejnym 
rocznikom najmłodszych mieszkańców naszej gminy, co udowadniali uczest-
nicząc w olimpiadach przedmiotowych. 

Za całokształt osiągnięć zawodowych Pani Szachowicz podziękowania 
wręczyli Wójt Małgorzata Orłowska – Masternak 
a w imieniu koleżanek i kolegów z pracy podzię-
kowania złożył Dyrektor GZSz w Łagowie Wiesław 
Nawrocki wraz z z-cą Zbigniewem Wiąckiem. 

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmos-
ferze a wszyscy zgromadzeni życzyli szanownej 
emerytce dużo zdrowia, pomyślności oraz miłego 
spędzania czasu na zasłużonej emeryturze. 

(red)

Po wieloletniej pracy na zasłużony odpoczynek
W dniu 28 sierpnia 2012r. w Urzędzie Gminy w Łagowie miała miejsce 
miła i podniosła uroczystość. Władze samorządowe na czele z p. Wójt 
Małgorzatą Orłowską – Masternak oraz Dyrekcją z Gminnego Zespołu 
Szkół w Łagowie oraz przedstawicielami pracowników oświaty zebrali 
się, aby wyrazić uznanie i podziękowanie za wieloletnią pracę odcho-
dzącej na emeryturę Pani Celinie Szachowicz. 

03 września 2012 r. we wszystkich szkołach w  gminie Łagów za-
brzmiał pierwszy dzwonek i nastąpiło uroczyste powitanie nowego 
roku szkolnego. 

Inauguracji nowego roku szkolnego w Łagowie dokonał dyrektor Gmin-
nego Zespołu Szkół Wiesław Nawrocki, który wszystkich serdecznie powitał. 
Szczególne słowa powitania skierował do pierwszoklasistów rozpoczynających 
edukację. Wszystkim uczniom życzył owocnej nauki, a nauczycielom i pracow-
nikom oświaty satysfakcjonującej współpracy z uczniami, przedstawicielami 
rodziców i jak najlepszych wyników wytężonej pracy. 

W podobnej atmosferze uroczyście i podniośle – przebiegało rozpoczęcie 
nowego roku edukacyjnego w pozostałych placówkach oświatowych. 

Przyłączamy się do życzeń owocnej pracy dla pracowników oświaty i jak najlepszych 
wyników w nauce, satysfakcji z podnoszenia poziomu wiedzy dla ich wychowanków. 

(red)

WITAJ SZKOŁO!
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12 sierpnia 2012 r. odbył się w Lechówku III Piknik Rodzinny. Społeczność tej miej-
scowości postanowiła spędzić to niedzielne popołudnie wspólnie jednocząc się przy 
budynku szkoły na mszy świętej odprawionej przez księdza proboszcza parafii Łagów 
Jerzego Beksińskiego. 

Następnie rozdano puchary i medale dla sportowców, którzy rozegrali mecze piłki nożnej. 
Fundatorem i sponsorem nagród był Pan Stanisław Rycombel – przedsiębiorca z Gliwic.

Panie z tworzącego się Koła Gospodyń Wiejskich w Lechówku przygotowały poczęstunek dla 
wszystkich uczestników pikniku. 

Zebrani bawili się wyśmienicie, a towarzyszył im zespół „SABAT” z Belna. 
J. Zielonka

Piknik w Lechówku

W niedzielę, 02 września w Daleszycach odbyły się dożynki powiatowe, na których przedstawiciele gminy Łagów zaprezentowali wieniec dożyn-
kowy uczestnicząc w konkursie.   Gminę Łagów reprezentowały władze samorządowe na czele z Panią Wójt  Małgorzatą Orłowską - Masternak, 
którym towarzyszyły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowa, wykonawczynie wieńca dożynkowego najwyżej ocenionego podczas gmin-
nych dożynek w Łagowie. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowa na Dożynkach Powiatowych

Uczestnicy zebrali się na daleszyckim rynku, 
skąd korowodem przeszli do miejscowego kościoła 
parafialnego. Podczas uroczystej mszy św. dzię-
kowano za tegoroczne plony. Następnie rolnicy 
i ich goście uczestniczyli w części artystycznej, 

podczas której ogłoszono wyniki konkursów na 
najpiękniejszy wieniec i najpiękniejsze gospodar-
stwo agroturystyczne. W dożynkach uczestniczyło  
17 gmin  powiatu kieleckiego, a  najpiękniejszy 
wieniec uwili przedstawiciele gminy Miedziana Góra. 

Dzień upłynął w doniosłej, świątecznej atmos-
ferze, pełnej miłych wrażeń z części artystycznej  
i trwającej do późnych godzin nocnych zabawy.  

(red)
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Europejskie przedszkola w Gminie Łagów
W roku szkolnym 2012/2013 na terenie gmi-
ny Łagów funkcjonuje 9 punktów przedszkol-
nych, do których uczęszcza 161 dzieci w wieku 
od 2 do 5 lat. 

Przedszkola w Łagowie (4 punkty), Piotrowie, 
Lechówku i Zbelutce Starej prowadzone i finanso-
wane są przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wycho-
wawców z Kielc oraz częściowo przez Stowarzyszenie 
„Rodzice Dzieciom”, któremu finansowych udziela 
gmina Łagów. Dodatkowo na mocy Uchwały Nr 
XXVIII/160/12 Rady Gminy Łagów z dn. 14 sierp-
nia 2012 r.  Gmina Łagów przystąpiła do projektu 
Stowarzyszenia na prowadzenie przedszkoli unij-
nych w latach 2012-2014. i w oparciu o uchwałę 
wnosi do projektu 15% wartości projektu co stanowi 
koszt eksploatacji pomieszczeń i czynszu za wyna-
jem pomieszczeń oraz wkład rodziców. Dodatkowo 
ze środków gminy Łagów mają zostać odnowione 
pomieszczenia przedszkolne i ma zostać zakupiona 
wykładzina. Natomiast przedszkole w Rudzie pro-
wadzone jest prze Stowarzyszenie Na Rzecz Ekoro-
zwoju Sołectw :Ruda-Melonek-Duraczów-Zbelutka 
Nowa, a w Czyżowie prowadzone przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów. Stowarzysze-
nia te otrzymują dotację z budżetu gminy Łagów na 
prowadzenie swoich punktów przedszkolnych. 

W Łagowie działa 4 punkty przedszkolne,  
tj. grupa 4-latków „Misie”, do której uczęszcza 14 
dzieci; grupa 5-latków z Łagowa licząca 22 osoby; 
grupa 3-latków „Krasnoludki” - 22 dzieci; grupa 3, 
4 i 5-latków :Mapeciątka” z Łagowa  - 21 dzieci. 

Punkt przedszkolne w Piotrowie to grupa 3, 4  
i 5-latków licząca 23 dzieci; w Lechówku grupa 2, 3 

i 4 latków „Muminki” – 13 dzieci; w Zbelutce Starej 
grupa 3-5 latków „Pszczółki” licząca 25 dzieci.

Punkt przedszkolny w Czyżowie liczy 13 dzieci 
w wieku 2,5 – 5 latków  oraz grupa przedszkola-
ków od 3 do 5 latów z Rudy w liczbie 8 dzieci.

Przedszkolakom w punktach przedszkolnych 
w Łagowie, Zbelutce Starej, Piotrowie i Lechówku 

(dalszy ciąg na stronie 10)
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zapewniona jest 9-godzinn opieka, wyżywienie i pomoce dydaktyczne, za-
bawki.  Natomiast przedszkolakom w Czyżowie i Rudzie5 – godzinna opieka 
i pomoce edukacyjne.  Przedszkola te spełniają w życiu naszych dzieci bar-
dzo ważną rolę, wspomagają ich rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem 
i możliwościami rozwojowymi, jego środowiskiem społeczno-kulturowym  
i przyrodniczym oraz pomagają dziecku w realizowaniu osobowości w re-
lacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Zadania realizowane w przedszkolach  
w gminie Łagów prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę i dostosowane 
są do potrzeb i możliwości każdego dziecka. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na podstawie umowy  
ze Świętokrzyskim Biurem  

Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Biuro Projektu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie

ul. Rynek 62
26-025 Łagów
41 3074041                                                              

Kursy zawodowe w ramach projektu
„Integracja społeczna  

poprzez twórczość ludową”
realizowanego przez  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Łagowie w 2012 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie realizujący projekt 
systemowy pn.: „Integracja społeczna poprzez twórczość ludową”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, reali-
zowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomo-
cy społecznej informuje, iż rozpoczęto kolejny etap projektu tj. kursy 
zawodowe.

Podczas czerwcowo – lipcowych spotkań Beneficjentów Ostatecznych 
z psychologiem oraz doradcą zawodowym, uczestniczki projektu 
określiły swoją ścieżkę rozwoju zawodowego. 4 panie podejmą kurs 
pn.: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, 3 panie będą uczestniczyć 
w szkoleniu pn.: Kucharz z obsługą kasy fiskalnej oraz jedna pani 
odbędzie szkolenie pn.: Kucharz.

W.w szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów 
teoretyków oraz praktyków. Uczestnictwo w kursach ma na celu pod-
niesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek projektu, a poprzez to 
zwiększenie szans na rynku pracy.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łagowie w godzinach pracy urzędu.  

M. Kupka
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ska jesień”, „Przeżyłam z tobą tyle lat”. Dzieci 
z zespołu Zbelutczanie zaśpiewały trzy piosenki: 
„Dziś dożynki’, „Chwała Panu Bogu” (chlebna 
przyśpiewka dożynkowa), „Nigdzie jo nie pójdę”. 
Podczas koncertu przekazali Pani Wójt Małgorza-
cie Orłowskiej-Masternak piękne kwiaty. 

Kołu Gospodyń Wiejskich z Piotrowa towarzyszył 
na akordeonie Edward Dziarmaga oraz Andrzej Cicho-
pek. Panie wykonały popularne utwory: „Powitanie”, 
„Płynie potok w dolinie”, „Ziemia”, „Gospodyni”, 
„Chciało się Zosi jagódek”, „Stary jo se stary’. Na 
oklaski zasłużyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pio-
trowie. Aleksandra Wodyńska zaśpiewała „Karuzelę” 
i „Dmuchawce, latawce, wiatr” ; Sylwia Łodej – „Czy 
ten pan i pani”, dwie wymienione dziewczynki wspól-
nie z Pauliną Cisak – „Radio Hello”, „Tyle słońca  
w całym mieście”, „Ale to już było”.

Prowadzący część artystyczną, Justyna Gach 
i Jacek Wójcik, zapraszali wszystkich do zabawy. 
Przygotowali na wesoło wiele konkurencji sołec-
kich: konkurs na dowcip nawiązujący do rolnictwa, 
naśladowanie odgłosów zwierząt, przyśpiewkę. 

Stoiska z jadłem i napitkiem
Bogate były stoiska poszczególnych sołectw 

ze smakołykami, najróżniejszym jadłem i napit-
kiem. Podobnie, jak w roku ubiegłym, mieszkańcy 

(dalszy ciąg na stronie 12)
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Europa inwestująca w obszary wiejskie

gminy najbardziej oblegali stoisko Małacentowa. 
W ubiegłym roku sołectwo przypominało dawną 
pracę warsztatu tkackiego, w tym – kuźni.

Już po raz kolejny sołectwo Złota Woda przy-
gotowało stół z produktami, który stanął przed 
sceną.  - Motto naszego stołu: „Tyle Polski, ile 
ziemi w rękach polskiego rolni-
ka” – podkreśliła sołtys Złotej 
Wody Krystyna Sikora. - Zro-
biliśmy to, co w naszej mocy. 
W tym roku pomagała nam 
bardzo duża grupa osób. Wieś 
bardzo się zaangażowała. Pa-
nie upiekły mnóstwo ciast, 
wykonały wiele sałatek. Wikli-
nowe koszyczki, wózki, różnej 
wielkości tace są ozdobą stołu. 
Kupiliśmy je za pieniądze, któ-
re przed rokiem otrzymaliśmy 
w nagrodę za podobny stół. 

Wójt Małgorzata Orłow-
ska-Masternak podziękowała 
sołectwom za przygotowane 
wieńce i stoły. Wręczyła ich 
przedstawicielom dyplomy. 
Puchary otrzymali zwycięzcy  
II Turnieju Dożynkowego So-
łectw o Puchar Wójta Gminy 
Łagów 2012. Nagrody trafiły 
też do najlepszych zawodni-

ków i zwycięskich drużyn sportowych w roz-
grywkach Ligi na Orliku.  

Janusz Laskowski na scenie
Gwiazdą wieczoru był znany i popularny 

piosenkarz Janusz Laskowski. Wszyscy nucili 
z nim znane przeboje, między innymi „Beatę 

z Albatrosa”, „Kolorowe jarmarki”, „Na opol-
skim rynku”, „Żółty liść”. Na koniec odbyła się 
zabawa taneczna z zespołem Jarka Radzieckie-
go. 

A. Nowak
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I Święto Chleba 
w Sędku
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Patriotyczne uroczystości
w Orłowinach
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przystanek Turystyczny 
w Starej Zbelutce
Realizacja projektu dotyczącego zagospodarowania przestrzeni 
publicznej w małą infrastrukturę turystyczno - wypoczynkową 
poprzez wykonanie „Przystanku turystycznego” dobiega końca. 
Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie jakości życia społecz-
ności lokalnej poprzez stworzenie przystanku turystycznego i za-
gospodarowania przestrzeni publicznej wokół Ośrodka Zdrowia 
w Starej Zbelutce.

Realizacja operacji przyczyni się do wzro-
stu atrakcyjności przestrzeni publicznej, ale 
przede wszystkim służy zaspokojeniu potrzeb 
społecznych mieszkańców wsi w zakresie tu-
rystyki i rozbudowy infrastruktury społecznej.  
W ramach projektu wykonano teren rekre-
acyjny z urządzeniami zabawowymi, część 
rekreacyjną, w tym altankę, ławeczki, par-
king dla rowerów. Ponadto zostało wykona-
ne częściowo nowe ogrodzenie wokół placu,  
a teren został utwardzony kostką. Realizacja 
przedmiotowego projektu przyczyniła się do 
znaczącej poprawy estetyki i funkcjonalno-
ści przestrzeni publicznej. Z infrastruktury 
korzystać będą turyści wędrujący niebieskim 
szlakiem, ale również  wykonany „Przysta-
nek turystyczny” to  oferta dla mieszkańców 
wsi Stara Zbelutka spędzania wolnego czasu. 
Stworzona strefa wypoczynku sprzyjać będzie 
integracji społecznej mieszkańców, wzmoc-
nieniu więzi sąsiedzkich, ale równie przyczyni 
się do wzrostu aktywności społecznej. Dzięki 
inicjatywie mieszkańców przy współpracy  
z samorządem, udało się stworzyć atrakcyjne 
miejsce, które poprawiło estetykę wsi. Liczymy 
na kolejne ciekawe pomysły mające na celu 
poprawę wizerunku wsi.

B. Skrzyniarz



16 LIPIEC -  WRZESIEŃ 2012

Schetynówka już gotowa!
Zakończono realizację prac związanych z remontem drogi gminnej Nr 338015T Łagów - Mała-
centów. Projekt realizowany w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W ramach ww. projektu została wykonana 
nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku drogi Łagów - Małacentów tj. 3345 mb o szerokości 
3,5 m. Całkowita wartość projektu: 579 719,54 zł Gmina na realizację tego zadania uzyskała 
dotację celową z budżetu państwa: w wysokości 173 915,00 zł, wkład gminy to 405 804,54 zł. 

Droga ta to istotny element infrastruktury 
drogowej na terenie gminy, stanowi połącze-
nie komunikacyjne  drogi powiatowej nr 0340T  
z drogą krajową 74. Konieczność realizacji tej dro-
gi wynikała ze stanu technicznego Dotychczas była 
to droga tłuczniowa z licznymi ubytkami i nierów-
nościami. Po okresie jesienno – zimowym droga 
ta wymagała corocznego bieżącego remontu, któ-
rego koszty z roku na rok wzrastały. Wykonanie 
remontu tej drogi to zadanie kluczowe mające na 
celu usprawnienie komunikacji w celu organizacji 
dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Łagowie. 

W ramach realizacji tego projektu została 
wykonana nawierzchnia bitumiczna, ale tak-
że droga ta została prawidłowo oznakowana 
celem zachowania bezpieczeństwa na drodze. 
Dokonano wycinki drzew i krzewów, co znacznie 
wpłynęło na poprawę widoczność oraz umożliwi 
bezpieczne włączenie się z drogi podrzędnej do 
drogi nadrzędnej oraz zapewni bezpieczny zjazd  
z drogi wyższego rzędu na drogi gminne. W ra-
mach projektu wykonano odwodnienia korpusu 
drogi poprzez zastosowanie spadków poprzecz-
nych i podłużnych, rowy oraz przepusty drogowe 
zostały oczyszczone z namułu. Umożliwi to spływ 

wód opadowych, roztopowych rowami przydrożny-
mi. Odmulenie rowów pozwoliło na przywrócenie 
ich sprawności technicznej, uporządkowanie tere-
nu oraz poprawę estetyki terenu przyległego.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, 
poprzez m.in. podwyższenie nośności nawierzchni 
(wzmocnienie). Ponadto wykonany remont drogi 
poprawi płynność ruchu, zmniejszy zużycie paliwa, 
emisję spalin i hałasu, poprawi bezpieczeństwo  
i funkcjonalność drogi. Wykonanie remontu na 
całym odcinku drogi w sposób znaczący poprawiło 
estetykę terenu i zwiększy atrakcyjność gospodar-
czą terenów przyległych.

Realizacja tego projektu była możliwa dzię-
ki pozyskanej w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina również  
w tym roku będzie aplikować o środki finansowe  
w ramach NPRDL na realizację remontu dróg 
gminnych w roku 2013.

Zadanie realizowane w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój. Umowa dotacji nr 24/NPPDL/2012 
z dnia 12 lipca 2012r.

Oczyszczalnia na ukończeniu…
Inwestycja obejmuje modernizację istnie-

jących i budowę nowych obiektów mechanicz-
no-biologicznej oczyszczalni ścieków, obiektów 
pomocniczych, zagospodarowanie terenu oczysz-
czalni, gospodarkę osadową, przebudowę istnieją-
cych budynków, modernizację zasilania, instalacje 
elektryczne, instalacje sanitarne. W wyniku reali-
zacji ww. prac nastąpi zwiększenie przepustowości 
167 m3/d do przepustowości średniej 600 m3/d. 
Planowane zakończenie robót 30.10.2012r. 

Jest to niezwykle istotna  inwestycja, której 
zakończenie umożliwi Gminie realizację kolejnych 
zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 
Obecnie brak było możliwości technicznej wykona-
nia podłączenia dalszych gospodarstw domowych. 
Zwiększenie przepustowości oczyszczalni umożliwi 
rozbudowę sieci sanitarnej na terenie gminy.

Koszt realizacji robót budowlanych to - 
3.667.694,98 zł.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – pożyczka w wysokości 2.934.155,00 

MOdernizacja Oświetlenia  
na terenie GMiny 
Wraz z początkiem sierpnia rozpoczęły 
się prace związane z modernizacją oświe-
tlenia ulicznego, to kontynuacja działań 
władz gminnych z końca 2011 roku, kiedy 
to został zakończony I etap tej inwestycji.
W ubiegłym roku wymieniono blisko 300 
opraw ze źródłami rtęciowymi na energo-
oszczędne oprawy ze źródłami sodowymi 
posiadającymi duży strumień świetlny  
w stosunku do zainstalowanej mocy. Re-
alizacja prac w pierwszym etapie obejmo-
wała wykonanie modernizacji systemu 
oświetlenia ulicznego w następujących 
miejscowościach: Duraczów, Gęsice, Me-
lonek, Piotrów, Nowy Staw, Winna, Wola 
Łagowska, Ruda. Kolejny etap moderniza-
cji oświetlenia obejmuje swym zasięgiem 
wymianę lamp w msc. Łagów. 
W bieżącym roku zostanie wymienio-
ne ponad 200 sztuk istniejących opraw 
oświetleniowych.
Dużą nowością będzie montaż oprawy 
typu LED, które zawisną na ul. Rynek oraz 
ul. Kieleckiej. Są to energooszczędne źró-
dła światła, które zapewniają dużą inten-
sywność oświetlenia, co z kolei przekłada 
się na zwiększenie bezpieczeństwa osób 
i pojazdów poruszających się nocą po 
głównej arterii gminy. Dodatkowo zostaną 
dowieszone nowe oprawy na słupach, na 
których była już właściwa sieć energetycz-
na, ale nie były do tej pory zamontowane 
lampy oświetlenia ulicznego.
Efekty realizacji modernizacji oświetlenia 
są już widoczne. Oprawy są jednolite, co 
poprawia nie tylko estetykę ale przede 
wszystkim zapewnia harmonijne oświetle-
nie dróg na terenie gminy. Ponadto nowe 
oprawy mają o wiele niższą moc (od 70 do 
150 W), co w krótkim czasie pozwoli za-
pewne zaoszczędzić spore kwoty za ener-
gię elektryczną oświetlenia ulicznego. 

Sporządziła: Beata Skrzyniarz

Plany i realizacje …
Trwają prace związane z modernizacją 
oświetlenia drogowego w msc. Łagów. 
Jeszcze w tym roku planowane jest ogło-
szenie postępowania przetargowego na 
realizacje III etapu modernizacji. Zada-
nie polegające na wymianie istniejących 
opraw oświetleniowych rtęciowych i ża-
rowych na energooszczędne pozwoli na 
racjonalne zużycie energii elektrycznej 
oraz zmniejszenie wydatków przeznaczo-
nych na oświetlenie dróg i ulic. Realizacja 
zadania obejmie następujące miejscowo-
ści: Złota Woda, Lechówek, Małacentów, 
Płucki, Zamkowa Wola, Wiśniowa, Zbelut-
ka stara, Zbelutka Nowa, Sędek, Czyżów  
i Sadków
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony 
przetarg na budowę kanalizacji sani-

(dalszy ciąg na stronie 17)
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Społeczni Liderzy poszukiwani…
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłasza konkurs dla przedsiębiorców wspierają-
cych aktywność społeczną na terenie Lokalnej Grupy Działania. Szukamy firm, które zmieniają 
nasz region na lepsze!

W tym roku już po raz drugi odbędzie się 
Konkurs „Lider Społecznie Zaangażowanego Biz-
nesu”. Ma on na celu promocję i wspieranie firm 
działających na terenie LGD, tj. Gmin: Baćkowice, 
Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów, 
które swoją postawą wspierają aktywność spo-
łeczną mieszkańców oraz upowszechniają dobre 
praktyki w dziedzinie pozyskiwania i zarządzania 
środkami pozyskanymi od firm.

Podczas oceny zgłoszonych kandydatów Ka-
pituła Konkursu będzie brała pod uwagę: liczbę 
inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną 
wspartych przez uczestnika konkursu w okresie 
ostatnich pięciu lat, rodzaj wspartych inicjatyw, 

formę udzielonego wsparcia oraz systematyczność 
udzielanej pomocy.

W tym roku formuła konkursu zakłada, iż  
z każdej Gminy należącej do Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej zostanie wyłoniony i nagrodzony 
jeden Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu. 

 Aby wziąć udział w konkursie, należy wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej Stowarzyszenia (www.lgd-srws.pl  
w zakładce „Aktualności/2012”) i przesłać na ad-
res Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów w terminie od  
1 do 20 października 2012r.

SRWŚ

Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu 
Gminy Łagów w 2012 roku została  
dofinansowana ze środków:

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Kielcach – kwota dotacji kosztów 3.387,94  
tj. 35,00 % kwalifikowanych zadania.

• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 4.839,06 zł  
tj. 49,99 % kosztów kwalifikowanych zadania.

• środki własne Gminy Łagów –1.4.52,82 zł  
tj. 15,01 % kosztów kwalifikowanych zadania.

tarnej w msc. Wola Łagowska. Zadanie to 
uzyskało dofinansowanie w ramach dzia-
łania 321 „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” w wysokości  
3 434 842,00 zł. Projekt obejmuje budowę  
ponad 8 km sieci  kanalizacji. Planowane 
zakończenie zadania  to październik 2013.
Gmina podobnie jak rokiem ubiegłym bę-
dzie aplikowała o środki w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój”. W tym roku dzięki po-
zyskanej dotacji udało się wykonać niemal 
3,5 km nawierzchni asfaltowej. W ramach 
planowanego naboru gmina złoży wniosek 
na prawie 7 km dróg gminnych.  Realizacja 
projektu  ma na celu wzrost bezpieczeń-
stwa ruchu oraz poprawę komfortu po-
dróżowania i płynności ruchu na drogach 
gminnych. Zakres prac przewidzianych do 
realizacji znacznie poprawni płynności ru-
chu oraz bezpieczeństwo podróżowania, 
przyczyni się do poprawy układu komu-
nikacyjnego pomiędzy drogami gminnymi  
z drogą krajową 74 i drogą wojewódzka  
nr 756 a także drogami powiatowymi i in-
nymi drogami gminnymi, które stworzą 
zwartą sieć dróg na terenie gminy Łagów. 
Realizacja  projektu wpłynie na poprawę 
jakości życia mieszkańców przyczyni się do 
rozwoju gospodarczego o znaczeniu lokal-
nym bezpośrednio dla mieszkańców gminy 
Łagów oraz ponadlokalnym dla wojewódz-
twa świętokrzyskiego.
W związku z powstałymi oszczędności po 
rozstrzygnięciu postępowania przetargo-
wego na realizację  remontu drogi powia-
towej  nr 0340T – Lechówek- Płucki- Łagów 
oraz drogi nr 0345T – Wola Łagowska - Gę-
sice - Niwa, Gmina przeznacza 48 tys. się na 
realizację remontu kolejnej drogi powiato-
wej zlokalizowanej na terenie gminy Łagów 
tj. drogi nr 0339T Bardo - Sadków. Remont 
zostanie wykonany jeszcze w tym roku.
Zostało ogłoszone postępowanie prze-
targowe na remont drogi lokalnej w msc. 
Czyżów. Planowane jest do wykonania pra-
wie 560 mb drogi o nawierzchni asfaltowej. 
Zadanie to realizowane będzie ze środków 
własnych gminy.
Obecnie trwają prace związane z wyko-
nanie  sieci wodociągowej w msc. Płucki  
z połączeniem do sieci wodociągowej  
w ul. Dule. Wodociąg częściowo przebiega 
przez tereny prywatne, ale przede wszyst-
kim w pasach dróg. Realizowana sieć pozwo-
li nie tylko na zaopatrywanie mieszkańców  
ul. Dule w wodę ale także pozwoli uzbroić 
tereny przeznaczone pod zabudowę miesz-
kaniową i zagrodową. Realizacja tego zdania 
była konieczna z uwagi, iż do końca paź-
dziernika na tym odcinku zostanie wykona-
na droga tłuczniowa. Na jej realizację Gmina 
uzyskała dofinansowanie z Funduszu Grun-
tów Rolnych w wysokości 20 tys. W ramach 
pozyskanych środków zostanie wykonane 
800 mb drogi o szerokości 4 m. 

Samochód został wyprodukowany w 2001 
roku, przebieg 308 000 km, napęd 4x4. 

Samochód wykorzystywany będzie nie tylko 
do odśnieżania dróg na terenie naszej Gminy, ale 
również do utrzymania obiektów wodno – kana-
lizacyjnych.    

Przygotowanie do zimowego 
utrzymania dróg gminnych
W dniu 21.09.2012r Gmina zakupiła używany pojazd ciężarowy-wywrotkę marki Scania. Sa-
mochód wyposażony jest w piaskarkę i pług. Koszt zakupu samochodu wraz z osprzętem wy-
niósł 214 500 złotych brutto. 
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Huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica, których tak bardzo brakowało na 
terenie sołectwa, czekają na dzieci na nowym placu zabaw i zostaną wkrótce 
oddane do ich dyspozycji. Na obiekcie dokonano również nasadzeń roślinno-
ści zielonej – niskiej  i wysokiej, są ławeczki przeznaczone na wypoczynek. 
Plac zabaw jest nowoczesny, kolorowy i na pewno będzie cieszył się dużą 
popularnością wśród najmłodszych.

Koszt wykonania placu zabaw wyniósł niemal 28 tys. Gmina Łagów 
otrzymała na to zadanie dofinansowanie w kwocie 70% kwoty poniesionych 
wydatków kwalifikowanych. Niezwykle ważny w rozwoju dziecka jest ruch, 

a możliwość zabawy na nowoczesnym placu zabaw sprzyja prawidłowemu 
rozwojowi najmłodszych mieszkańców gminy.

Wspaniałej zabawy i miłego wypoczynku dla dzieci – życzy Wójt Gminy 
– Małgorzata Orłowska - Masternak.

Projekt uzyskał dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na 
lata 2007-2013. Wartość uzyskanego dofinansowania 15.566,36 zł. Umo-
wę o przyznaniu pomocy podpisano  w dniu 24.01.2012r.

B. Skrzyniarz

Plac zabaw w Sędku
„Wesołe Skrzaty” 

Najmłodsi mieszkańcy Sędka będą mogli wkrótce skorzystać z nowego placu zabaw. Prace związane z wykonaniem obiektu „Wesołe Skrzaty” 
są prawie ukończone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Członek Prezydium Zarządu Oddziałów Po-
wiatowego Związku OSP RP w Kielcach, a jedno-
cześnie Komendant Gminny OSP w Łagowie Paweł 
Garstka dokonał otwarcia szkolenia i na wstępie 
omówił zasady BHP i zasady stosowane podczas 
prowadzenia działań ratowniczych. W trakcie 
szkolenia przygotowano strażaków do zadań  
w zakresie:
- gaszenia pożaru z użyciem sprzętu wysokościo-

wego
- pierwsza pomoc przedmedyczna oraz ewaku-

acja z budynku użyteczności publicznej 

- użycie sprzętu ochrony dróg oddechowych 
(aparaty powietrzny)

- metody gaszenia pożarów w terenie 
Działania prowadzone były z wykorzystaniem 

sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposa-
żeniu jednostek OSP.

W końcowym etapie szkolenia ratownik me-
dyczny druh Krystian Sitarz oraz Kamil Zbąski 
omówili pierwszą pomoc przedmedyczną, a dru-
howie ćwiczyli na fantomie, która jest na wyposa-
żeniu OSP Łagów. Praktyczny sposób prowadzenia 
szkolenia zyskał aprobatę druhów co potwierdzili 

potrzebą organizowania cyklicznych szkoleń. 
Zmagania strażaków pozytywnie ocenił Z-ca 

Wójta Gminy Łagów pan Ryszard Mazur.
O godz. 20.45 w trakcie podsumowania 

przebiegu ćwiczeń OSP Łagów została alarmowo 
zadysponowana przez Miejskie Stanowisko Kiero-
wania w Kielcach do pożaru w miejscowości Bar-
do. Do zdarzenia udały się 2 zastępy (11 druhów)  
z OSP Łagów, Sędek i Piotrów, gdzie wspólnie  
z PSP JRG 4 Kielce i OSP z gminy Raków uczestni-
czyli w działaniach ratowniczych do godz. 6.10. 

P. Garstka

Pierwsze gminne ćwiczenia ratowniczo-
-gaśnicze jednostek OSP z gminy Łagów
Z inicjatywy Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Łagowie oraz Wójta Gmi-
ny Łagów Małgorzaty Orłowskiej – Masternak 
w dniu 01.09.2012 r. o godz. 17:00 w rocznice 
wybuchu II wojny światowej odbyły się pierw-
sze gminne ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze 
jednostek OSP z terenu7 gminy Łagów. Do 
Ośrodka Twórczości Ludowej w Sędku przy-
było 5 zastępów strażackich z OSP Łagów, 
Sadków, Sędek i Piotrów oraz Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza z Łagowa w łącznej licz-
bie 42 druhów. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Szanownemu Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom   
Administracji i Obsługi Szkół z terenu Gminy Łagów najserdeczniejsze  podziękowania za trudną  
i odpowiedzialną pracę. 
Kształcenie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych,  
ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań.  
Wymaga nie tylko najwyższych kwalifikacji i umiejętności, a także  
właściwej postawy moralnej i wielu najlepszych przymiotów charakteru. 
Za codzienną, rzetelną pracę, wytrwałość i poświęcenie  
jesteście Państwo godni najwyższego szacunku.
W dniu Waszego święta z całego serca życzymy jak najwięcej sukcesów,  
zasłużonej wdzięczności uczniów, wychowanków i rodziców,  
a także jak najwięcej satysfakcji i radości w życiu prywatnym i rodzinnym. 
    Małgorzata Orłowska – Masternak  
    Wójt Gminy Łagów 
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W dniu 29 lipca bieżącego roku odby-
ło się zakończenie Gminnej Ligi Piłki 
Nożnej. Uroczystość ta miała miejsce  
w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie. 

Po rozegranym turnieju zawodnicy 
wraz z opiekunami drużyn udali się na 
poczęstunek, który przygotowały człon-
kinie Kół Gospodyń Wiejskich z Piotrowa  
i Lechówka. 

Podczas spotkania Wójt Gminy Ła-
gów Małgorzata Orłowska – Masternak 
wręczyła  wręczone pamiątkowe puchary  
i dyplomy.  

Drużyna z Piotrowa zwycięzcą 
Gminnej Ligi Piłki Nożnej

 Turniej rozpoczął się 20 maja, a inaugurował go mecz pod-
czas „Piotrowskiej Majówki”. Liga liczyła 8 drużyn a rozgrywki 
były prowadzone w sposób „każdy z każdym”.

Zwyciężył zespół z Piotrowa z 18 punktami na koncie. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z Łagowa z taką sama ilością punktów, ale 
niekorzystnym wynikiem w pojedynku bezpośrednim ze zwycięzcą 
ligi. Trzecie miejsce Zamkowa Wola z dorobkiem 15 punktów.

Królem strzelców został Szymon Bochniak, który 40 razy 
umieścił piłkę w siatce.

J. Banaczyk
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30 czerwiec 2012 r. 
Katarzyna Ewelina Grys i 
Mariusz Piotr Zieja

07 lipiec 2012 r.  
Agnieszka Dziarmaga  
i Łukasz Dominik Gawęcki

14 lipiec 2012 r.  
Agata Matok  
i Piotr Michał Rycąbel 
Urszula Grzesik  
i Sławomir Sławski

28 lipiec 2012 r.  
Iwona Woźniak  
i Albin Bernard Frydrych  
Katarzyna Kurek  
i Dawid Kosztowniak 
Ewa Bożena Danek  
i Dariusz Paweł Pióro 
Anna Diana Bera  
i Przemysław Kamil Podsiadło

04 sierpnia 2012 r.  
Monika Bąk  
i Michał Karol Chmielewski 
Justyna Dorota Lipiec  
i Paweł Józef Herbuś 
Maria Trochonowicz i Paweł Stępień

W dniu 25 sierpnia 2012 r. 
odbył się zjazd pierwszych ab-
solwentów Szkoły Podstawowej 
w Łagowie, zlokalizowanej 
przy ul. Zapłotniej, tj.  rocznika 
1967.

Spotkanie zorganizowane 
zostało po 45 latach od ukoń-
czenia szkoły. Należy podkre-
ślić, iż wśród zaproszonych 
gości byli ówcześni nauczyciele 
i wychowawcy. 

Wszyscy podkreślali, że ba-
wili się znakomicie i na pewno 
za 5 lat spotkają się kolejny raz, 
by uczcić 50-lecie ukończenia 
szkoły.

(red)Zjazd absolwentów rocznika 1967

Małżeństwa

16 czerwca 2012 r.  
Antoni Pustuła

17 czerwca 2012 r.  
Karolina Anna Kołbuc

19 czerwca 2012 r.  
Kacper Gacoń

26 czerwca 2012 r.  
Zuzanna Grzesik

27 czerwca 2012 r.  
Wiktoria Masłowska

29 czerwca 2012 r.  
Bruno Łach

16 lipiec 2012 r.  
Jakub Michał Szczepaniak

20 lipiec 2012 r.  
Mikołaj Żebrowski

22 lipiec 2012 r.  
Krzysztof Grzyb 
Nikola Rachunek

29 lipiec 2012 r.  
Artur Alan Walczyk

Urodzenia
01 sierpnia 2012 r.  
Alicja Dudek

02 sierpnia 2012 r. 
Stefan Maciej Fułat

04 sierpnia 2012 r. 
Kacper Agatowski

12 sierpnia 2012 r.  
Oliwia Wróbel

14 sierpnia 2012 r.  
Kacper Wasik

15 sierpnia 2012 r. 
Gabriela Maria Cielecka 
Gabriela Majewska

22 sierpnia 2012 r.  
Oskar Piotr Rycąbel

11 sierpnia 2012 r. 
Milena Judyta Góral  
i Krystian Kamil Kubacki 
Edyta Antonina Błońska  
i Adrian Robert Kubiec

18 sierpnia 2012 r. 
Katarzyna Maria Serwata  
i Mateusz Mariusz Sala 
Katarzyna Szczykutowicz  
i WaldemarStanisław Czerwiec

25 sierpnia 2012 r. 
Ewelina Anna Rusiecka  
i Sylwester Serwata 
Ewelina Sławska  
i Mariusz Mikołaj Juszczel 
Ewa Haba  
i Tomasz Łukasz Zaleś 
Monika Kopyś  
i Damian Łata

01 września 2012 r. 
Jolanta Anna Góral i Rafał Sławski
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Łamigłówki dla mądrej główkiKolumnę przygotował B. Bomba

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,  
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Biuro projektu „Nowy zawód szansą na pracę – program  
przekwalifikowania dla osób odchodzących z rolnictwa – II edycja”:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce

tel.: (041) 361 04 92, fax.: (041) 361 11 61,
e-mail: nowyzawod@sir.com.pl, 

www.nowyzawod.sir.com.pl

Jesteś rolnikiem  
lub domownikiem rolnika?

Chcesz zdobyć nowy zawód?
Zgłoś się na bezpłatne szkolenia!

•  Operator koparko-ładowarki klasy III. 

•  Operator koparki jednonaczyniowej klasy III. 

•  Florystyka-bukieciarstwo.  

•  Wizaż.

•  Gastronomia prozdrowotna  

    z elementami dietetyki.

Liczba miejsc ograniczona!

Fundusz Pożyczkowy  
Województwa  

Świętokrzyskiego Sp. z o.o

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  
za zgodą Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego 29.07.2012 r.  

powołał do życia Fundusz Pożyczkowy  
Województwa Świętokrzyskiego. Sp. z o.o. 

Celem funkcjonowania tego podmiotu  
jest wspieranie, przy pomocy  

preferencyjnych pożyczek, świętokrzyskich 
przedsiębiorców z sektora mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw (MMŚP),  
w tym również tych podmiotów,  

które rozpoczynają swoją  
działalność gospodarczą. 

Adres

Fundusz Pożyczkowy 
ul. św. Leonarda 1/14 

25-311 Kielce 
tel. 41 360 02 80 
fax 41 360 02 81

Więcej informacji  
na stronie:  

www.fpws.eu

Zadanie 4
Z miast A i B wyszło naprzeciw siebie dwóch turystów. Pierwszy w ciągu  
godziny szedł 5 km 420 metrów, a drugi 4 km 780 metrów.  
Jaka jest odległość z A do B jeżeli spotkali się po upływie 4 godzin?

Zadanie 5 
Działka ma wymiary:  
12,5 m szerokości  i 17,5 długości.  
Właściciel chce ogrodzić działkę.  
Ile musi zakupić słupków  
ogrodzeniowych ustawianych  
co 2,5 metra i ile zapłaci  
jeżeli jeden słupek kosztuje 75 zł?

Zadanie 1
Z Warszawy do Łodzi podróż pociągiem trwa 100 min.,  
a samochodem 1 godzinę i 10 min. Która podróż trwa krócej i o ile?

Zadanie 2
Ile to sekund 2 godz. 15 minut?

Zadanie 3
Ile sekund trwa lekcja szkolna?

Szanowni Państwo! 
Miesiąc październik, jest miesiącem walki z rakiem piersi,  

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przypomina  
o konieczności dbania o swoje zdrowie i jednocześnie zachęca do badań, które mogą uratować życie.

Na stronie www.wok-kielce.pl odnajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacji na temat możliwości  
przeprowadzenia badań profilaktycznych, co ile lat przysługują i w jakim wieku kobiety mogą z nich skorzystać. 
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Święto Plonów
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