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WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

50 lat razem 18 listopada 2012 r. 6 par małżeńskich świę-
towało „Złote Gody”. Po uroczystej mszy 
świętej odprawionej w kościele parafialnym 
w Łagowie, odbyła się wyjątkowa uroczystość 
wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Z okazji 50-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego odznaczeni 
zostali Państwo: Tadeusz i Zofia Dychała, 
Witold i Janina Grys, Władysław i Stanisła-
wa Kowalik, Marian i Ewa Michalczyk, Jan  
i Władysław Michalczyk oraz państwo Andrzej 
i Helena Bera, którzy nie mogli przybyć na 
uroczystość. W związku z tym Wójt Gminy Ła-
gów Małgorzata Orłowska - Masternak i Pani 
Kierownik USC Dorota Zbąska odwiedziły Ju-
bilatów w domu. 

Jubilatów przywitała Wójt Gminy Małgorzata 
Orłowska –Masternak „Wyrażam szacunek i po-
dziw dla wytrwałości i niezłomności wszystkich par 
małżeńskich, które pomimo wielu przeciwności losu 
dotykających każdego człowieka, wspierając się 
wzajemnie i przezwyciężając trudy życia doczekały 

(dalszy ciąg na stronie 2-3)
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tak wielkiego Jubileuszu jakim są złote gody. Każdy dzień 
Waszego życia to bogata i piękna karta historii waszej rodzi-
ny, ale i naszej gminy, bo właśnie tu spędziliście swoje naj-
piękniejsze lata. 50 lat temu przysięgaliście sobie Państwo 
wierność i nieskończoną miłość, a prawdziwą miłość poznaje 
się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania”

Gratulacje i życzenia długich lat wspólnego życia  
w zdrowiu i rodzinnym szczęściu dostojnym Jubilatom 
złożyli także: Przewodniczący Rady Gminy Łagów Pan 
Zbigniew Meducki, Bogdan Gierada - Członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego, Małgorzata Sitarz - Radna Rady Po-
wiatu Kieleckiego oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Pani Dorota Zbąska. Pani Wójt Gminy Łagów oprócz medali 
pamiątkowych wręczyła wszystkim parom okolicznościowe 
dyplomy i kwiaty. 

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć toastu za 
pomyślność rodzin i uroczystego odśpiewania „100 lat”. 

Całość dopełniły występy Kół Gospodyń Wiejskich  
z Piotrowa i Sędka. Panie z Piotrowa przedstawiły scenkę 
rodzajową pt. „Przygody zielarki z Piotrowa” i zaśpiewa-
ły gościom, podobnie jak Panie z Sędka, kilka ludowych 
piosenek.

Wszyscy zaproszeni goście przy taktach muzyki miło  
spędzili niedzielne popołudnie ze wzruszeniem wspomina-
jąc przeżytą drogę życia. 

Złotym Jubilatom gratulujemy i życzymy długich i po-
godnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu. Aby ta droga 
życia była pełna radości i szczęścia. 

A.Kędziora
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W dniu Święta Niepodległości, władze samorządowe 
gminy Łagów: Wójt Gminy Małgorzata Orłowska-Ma-
sternak, Zastepca Wójta Ryszard Mazur, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Zbigniew Meducki, radni, kombatanci, 
strażacy, dyrekcja, młodzież szkolna, przedstawiciele za-
kładów pracy i mieszkańcy uczestniczyli we mszy świętej  
w intencji Ojczyzny koncelebrowanej przez księży parafii 
Łagów. 

Po mszy św. dzieci i młodzież z Gminnego Zespołu Szkół  
w Łagowie i ze Szkoły Podstawowej w Piotrowie zaprezento-
wały okolicznościowy montaż słowno-muzyczny, przygotowa-
ny pod kierunkiem nauczycieli Jacka Wójcika i Elwiry Wrony.  
W jego treści nawiązano do wydarzeń z listopada 1918, przy-
pomniano ważne wydarzenia z historii Polski, które ostatecznie 
doprowadziły do odzyskania Niepodległości, skłaniając w ten 
sposób do refleksji nad historią, którą tworzyli nasi przodkowie 
i nad umiłowaniem Ojczyzny i wolności. 

Na zakończenie obchodów, w hołdzie bohaterom walk  
o wolną i niepodległą Ojczyznę delegacje władz samorządo-
wych na czele z Panią Wójt Gminy Małgorzatą Orłowską-Ma-
sternak,  strażaków i kombatantów,  złożyły kwiaty i zapaliły 
znicz pod krzyżem w Orłowinach. 

A.Kędziora

11 listopada w Gminie Łagów
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie informuje, iż  z dniem 31.12.2012 r. zakończone 
zostały działania zaplanowane i realizowane w 2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego pn.: 
„Integracja społeczna poprzez twórczość ludową”. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie jest realizatorem w/w projektu od 2008 r. Projekt jest 
realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego oraz współfinan-
sowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Łączna kwota pozyskanych środków od początku realizacji projektu wynosi 527 937,56 zł. Wartość 
projektu w 2012 r. to 121 759,00 zł. Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu skorzystało łącznie 
62 osoby, w 2012 r. 8 osób, w tym 8 kobiet mających status osoby bezrobotnej. 
Beneficjentki projektu uczestniczyły w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, z któ-
rym ustalały Indywidualny Plan Działania. Ponadto każda uczestniczka miała możliwość indywidu-
alnych spotkań z psychologiem, celem określenia swoich mocnych i słabych stron, możliwości oraz 
predyspozycji zawodowych, uświadomienia sobie własnej wartości. Podczas „Treningu kompetencji 
społecznych” poruszone zostało zagadnienie „ Jak zarabiać na twórczości ludowej w Górach Święto-
krzyskich?”.
W ramach projektu 4 panie ukończyły kurs zawodowy o tematyce „Sprzedawca z obsługą kasy fiskal-
nej”, 2 panie ukończyły szkolenie pn.: „Kucharz z obsługą kasy fiskalnej” oraz jedna pani ukończyła 
kurs „Kucharz”. 
Wszystkie uczestniczki wzięły udział w „Warsztatach wizażu”, podczas którego poznawały zasady wła-
ściwego kreowania własnego wizerunku, stylizacji ubioru i makijażu. 
Na czas uczestnictwa w projekcie każda z pań otrzymała wsparcie finansowe. 
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w podobnych jak w/w formy wsparcia 
w 2013 r. zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie (w godzinach pracy 
ośrodka tj.: pn. 8.00 – 16.00; wt. – pt. 7.30 – 15.30) celem uzyskania szczegółowych informacji. 

M. Kupka

Podsumowanie działań realizowanych  
w ramach projektu systemowego  

„Integracja społeczna  
poprzez twórczość ludową” w 2012 r. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Na wszystkich przybyłych czekała miła niespodzianka - dzieci z klas  
I-III Szkoły Podstawowej w Łagowie pod kierunkiem Marzeny Dzioby, Moniki 
Durlej, Małgorzaty Walkowicz oraz Beaty Kasprzyk i Moniki Kołodziej przy-
witały wszystkich górników wierszami, piosenkami i tańcami. Dużą atrakcją,  
a zarazem prawdziwą lekcja, zwłaszcza dla najmłodszych, był fakt, że dzieci 
mogły zobaczyć prawdziwy mundur górniczy i poznać znaczenie jego ozdob-
nych elementów. Część artystyczną dopełnił występ członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowa. 

Na zakończenie uroczystości barbórkowych Wójt Gminy Łagów złożyła na 
ręce górników życzenia „Życzę, by Wasza ciężka i odpowiedzialna praca była 
bezpieczna, dawała zadowolenie z wykonywanego zawodu. Niech Święta Bar-
bara, patronka górniczego stanu otacza Was i Wasze Rodziny opieką, zapew-
niając szczęście oraz powodzenie zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. 
Szczęść Boże.” Dzieci wręczyły właścicielom kopalni kosze kwiatów. 

Uroczystości barbórkowe zakończyły się wspólnym poczęstunkiem. 
A. Kędziora

Święto Barbórki w Gminie Łagów
W dniu 03.12.2012 r. w gminie Łagów odbyły się uroczyste obchody Święta Górników - „Barbórki”. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
koncelebrowaną przez Ks. Jerzego Beksińskiego Proboszcza Parafii Łagów i Ks. Andrzeja Czajkowskiego Proboszcza Parafii Zbelutka. Po mszy  
św. zaproszeni gości zebrali się w budynku Szkoły Podstawowej w Łagowie, gdzie wszystkich powitała Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-
Masternak. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Karina Pietrzak-Warda wraz z delegacją górników – kopalni „Kruszywa Pietrzak Sp. Jawna”, 
Krzysztof Witkowski „GEORYT” wraz z delegacją górników, Wojciech Duda – PPHU „DUWO”  wraz z delegacją górników, Ks. Andrzej Czajkowski 
– Proboszcz Parafii Zbelutka, Ks. Marek Bieniasz – Proboszcz Parafii Piórków, Wiesław Nawrocki – Dyrektor GZS w Łagowie, Ewa Mikulko 
– Z-ca Dyrektora GZS w Łagowie, Zbigniew Wiącek - Z-ca Dyrektora GZS w Łagowie, Małgorzata Bęben – Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Piotrowie, Elżbieta Ginał - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Zbelutce, Zbigniew Meducki – Przewodniczący Rady Gminy Łagów wraz  
z radnymi Rady Gminy Łagów, Paweł Garstka wraz druhami OSP Łagów, Władysław Łata wraz z druhami OSP Sadków, Piotr Domagała wraz  
z druhami OSP Piotrów, Maryla Domagała wraz z członkiniami KGW z Piotrowa, Justyna Dachowska wraz z członkiniami KGW z Sędka, Renata 
Lasek wraz z członkiniami KGW Czyżów i Jolanta Czekaj wraz z członkiniami KGW Lechówek oraz sołtysi z terenu gminy. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie informuje, iż w związku z realizowanym 
projektem systemowym pn.: „Integracja społeczna poprzez twórczość ludową” - w dniach  
3 – 7 września 2012 roku odbyło się szkolenie pn.: „Warsztaty wizażu”.

W warsztatach wzięło udział 8 uczestniczek projektu. Podczas sześciogodzinnych spotkań panie 
nabywały umiejętności świadomego kreowania własnego wizerunku, a także właściwej stylizacji ubioru 
i makijażu. Poruszona została tematyka właściwej samooceny i autoprezentacji.  

Tematami przewodnimi były: 
1. Właściwa samoocena kluczem do sukcesu w życiu zawodowym i osobistym.
2. Odpowiednia autoprezentacja sposobem na sukces zawodowy.
3. Rola osobistego wizerunku w kontaktach interpersonalnych.
4. Odpowiednio dobrany makijaż i strój gwarancją dobrego wyglądu i samopoczucia.
5. Zasady kreowania własnego wizerunku. 

Podczas zajęć praktycznych uczestniczki warsztatów poznawały praktyczne wskazówki na temat 
właściwej stylizacji ubioru i makijażu. W ramach warsztatów Beneficjentki odwiedziły Akademię Makija-
żu Ewy Filipeckiej w Kielcach. „Warsztaty wizażu” prowadzone były  przez wykwalifikowaną kosmetyczkę 
i trenerkę Annę Mikos – Vadjić z Huty Podłysicy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały 
pozytywnie ocenione przez uczestniczki projektu.

Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.

M. Kupka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Warsztaty wizażu”  
w ramach projektu systemowego  

„Integracja społeczna poprzez twórczość ludową”



�LISTOPAD 2012 -  STYCZEŃ 2013

Zakres inwestycji obejmował przebudowę 
(modernizację) istniejących i budowę nowych 
obiektów mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków, obiektów pomocniczych, zagospodaro-
wanie terenu oczyszczalni, gospodarkę osadową, 
przebudowę istniejących budynków, modernizację 
zasilania, instalacje elektryczne, instalacje sanitar-
ne. Powyższe zadanie obejmowało również nowy 
układ komunikacyjny na terenie oczyszczalni. 
Przebudowa i rozbudowa polegała na powstaniu 
następujących obiektów: 
1. Osadnika wtórnego będącego elementem  

I modułu oczyszczalni Qśred=200 m3/d.
2. Oczyszczalni moduł II Qśred=400 m3/d skła-

dającej się z 6 zbiorników: osadnika wstępne-
go, komory atoksycznej, komór napowietrzania 
– 2 szt, osadnika wtórnego, komory stabilizacji 
osadu. 

3. Budynku technicznego, wolnostojącego, nie-
podpiwniczonego, jednokondygnacyjnego.

4. Zadaszonego składowiska osadu odwodnio-
nego. 

5. Magazynu wapna. 
6. Studni rozprężnej. 
7 Zestawu do mechanicznego oczyszczania ście-

ków z sitem ślimakowym i piaskownikiem. 
8. Stacji zlewczej w postaci kontenera wyposażo-

nego w identyfikator, pomiar jakości ścieków 
zrzucanych oraz sito. 

9 Zbiornika zlewnego ścieków dowożonych wraz 
ze zbiornikiem retencyjnym. 

10. Urządzenia pomiarowego z przepływomierzem 
elektromagnetycznym w celu ciągłego pomiaru 
ilości ścieków oczyszczonych. 

11. Studni wodomierzowej. 
12. Drogi wewnętrznej wraz z chodnikami i od-

wodnieniem. 
13. Kanalizacji sanitarnej. 

Odbiór końcowy oczyszczalni ścieków w Łagowie
W dniu 06.12.2012 r. dokonano odbioru inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów w ramach inwestycji budowa kanalizacji 
sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków”.

14. Bramy z furtką wejściową. 
15. Nowych słupów oświetleniowych. 

Istniejące obiekty oczyszczalni ścieków tj. 
budynek socjalno – techniczny, wiata do osusza-
nia osadu oraz istniejąca oczyszczalnia ścieków 
Ecolo-Chief, Qśred=167 m3/d uległy przebudowie 
(modernizacji) i zostały wykorzystane dla potrzeb 
rozbudowanej oczyszczalni. 

Pozostałe elementy oczyszczalni tj.: sieci 
wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne zostały 
przebudowane w stopniu koniecznym do prawi-
dłowego działania rozbudowanej oczyszczalni. 

Celem inwestycji było kompleksowe uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 
Łagów w sposób ograniczający do minimum 
uciążliwość, jaką stanowią dla środowiska ścieki 
bytowe. Jest to niezwykle istotna inwestycja, która 
umożliwi realizację kolejnych zadań związanych  
z budową kanalizacji sanitarnej. Obecnie brak 
było możliwości technicznej wykonania podłącze-

nia dalszych gospodarstw domowych. Zwiększenie 
przepustowości z 167 m3/d do przepustowości 
600 m3/d umożliwi rozbudowę sieci sanitarnej na 
terenie gminy. 

Koszt realizacji zadania to kwota 
4.511.264,83 zł, w tym dofinansowanie  
w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Kielcach w wysokości  
2.934.155,00 zł. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:  Wójt 
Gminy Łagów – Małgorzata Orłowska – Master-
nak; Zastępca Wójta Gminy Łagów – Ryszard 
Mazur; Przedstawiciel Wykonawcy: Ecol- Unicon 
Sp. z o.o. z Gdańska, Inspektorzy Nadzoru, Radni 
Gminy Łagów, Pracownicy UG Łagów. 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
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Drobne prace  
i inwestycje  
w sołectwach 
W msc. Czyżów na placu przy SP został wykonany 
oraz utwardzony parking, plac zabaw, wykonano 
bramę wjazdową i komin. Całkowity koszt mate-
riałów wyniósł 12 599,25 zł. Wszystkie prace zo-
stały wykonane przez pracowników prac interwen-
cyjnych UG. Bramę wjazdową wykonali członkowie 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów. 

W msc. Łagów został wybudowany chodnik obok 
remizy OSP Łagów. Prace zostały wykonane przez pra-
cowników prac interwencyjnych UG.

W msc. Gęsice zostało wykonane ogrodzenie bo-
iska z siatki metalowej. Wysokość ogrodzenia wynosi 
4 m, długość prawie 86 m z bramą i furtką. Koszt 
zadania wyniósł 21 680,00 zł. 

Prace remontowe na drogach gminnych 
i powiatowych 
W 2012r. oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 0345T Wola Łagowska – Gęsice – Niwa.  
W ramach przeprowadzonych prac położono nawierzchnię asfaltową na długości 1400 mb. Wartość inwestycji wyniosła 
275 052,60 zł, z czego 50% kosztów pokryła Gminy Łagów. Ponadto wyremontowano i oddano do użytku odcinek drogi 
powiatowej nr 0339T Bardo - Sadków. W ramach prac wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 480 mb 
oraz obustronne pobocza. Koszt zadania wyniósł 115 978,18 zł.

Kolejny remont został przeprowadzony 
na drodze nr 0340T Lechówek – Płuc-
ki – Łagów. Podjęte prace pozwoliły na 
wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz 
wykonanie poboczy. Koszt inwestycji 
wyniósł 329 622,78zł, w ramach cze-
go wyremontowano 1110 mb drogi. 
Powyższe drogi były w części dofinan-
sowane przez Gminę Łagów. Z dotacji  
z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych wy-
remontowano drogę dojazdową do grun-

tów rolnych. W ramach podjętych prac 
został wyremontowany odcinek o na-
wierzchni tłuczniowej na długości 800 mb  
i szerokości 4,0 m. Remont ten przyczyni 
się do poprawy dojazdu do gruntów rol-
nych zlokalizowanych na działkach 273  
i 275 w m. Płucki, wzrostu bezpieczeństwa 
oraz komfortu komunikacyjnego miesz-
kańców ulicy Dule w Łagowie. Łączny koszt 
zadania to 69 568,80 zł, dotacja Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych w wysoko-

ści 20 000,00 zł, wkład własny gminy  
49 568,80 zł. Ponadto w msc. Wola Łagow-
ska wyremontowano odcinek 695 mb drogi 
wewnętrznej o nawierzchni tłuczniowej  
i szerokości 4 m. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 49 000,00 zł o został sfinansowany 
z środków własnych gminy. Jest to kolejny 
odcinek drogi w sołectwie usprawniający 
komunikację i łączność z drogami gminny-
mi i wojewódzkimi, a także wpływający na 
poprawę bezpieczeństwa.

Gmina Łagów 
stawia na poprawę 
warunków 
funkcjonowania OSP 
Przy budynku remizy OSP w Sadkowie utwardzono kruszywem 
plac i wjazd, dodatkowo wykonano chodnik z kostki brukowej. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 12 000 zł

W remizie OSP w Sędku za kwotę 8 646,90 zł została zamon-
towana brama roletowa oraz drzwi wejściowe. W budynku OSP  
w Czyżowie wykonano instalację centralnego ogrzewania za kwotę 
11 560,00 zł. Centralne ogrzewanie w formie piecy akumulacyjnych 
zostało również zainstalowane w remizie OSP w Piotrowie. Zainsta-
lowane piece zasilane są energią elektryczna i ogrzewają łącznie trzy 
pomieszczenia wraz z garażem. Nowoczesna konstrukcja piecy gwa-
rantuje ekonomiczne ogrzewanie, a piece ustawione są na ładowa-
nie w tzw. „taniej taryfie”. Wartość zadania wyniosła 17 068,77 zł.  
W budynku remizy został również wyremontowany garaż, gdzie koszt 
materiałów budowlanych wyniósł 2 457,01 zł. 
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Uroczystość poświęcenia sztandaru 
Gminnego Koła Pszczelarzy  
w Łagowie
09 grudnia 2012 r.  odbyło się uroczyste poświęce-
nie sztandaru Gminnego Koła Pszczelarzy w Ła-
gowie. Uroczystość uświetnili przybyli goście: pre-
zydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan 
Tadeusz Sabat z małżonką Jadwigą,  Wójt Gmi-
ny Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Masternak  
z mężem, Ks. Mariusz Kusiak i Ks. Witold 
Koba – Wikariusze Parafii Łagów, Janusz 
Jabko - Delegat na Zjazd Krajowy Polskiego 
Związku Pszczelarskiego,  a zarazem Skarb-
nik Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy  
w Kielcach, Stanisława Pustuła -  Delegat na 
Zjazd Krajowy Polskiego Związku Pszczelar-
skiego, Aneta Krowińska – Dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Łagowie, Zdzisław Zwoliń-
ski – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Łagów, Paweł Garstka – Prezes OSP Łagów, 
Andrzej Matok, Iwona Łodo z Biura Święto-
krzyskiego Związku Pszczelarskiego w Kiel-
cach, Henryk Dziarmaga – współzałożyciel 
Koła Pszczelarzy w Łagowie, Monika Durlej, 
Małgorzata Walkowicz i Marzena Dzioba  
z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Łagowie.  

Poświęcenie sztandaru odbyło się w koście-
le św. Michała Archanioła w Łagowie podczas 
mszy św. celebrowanej przez księży: Jerzego 
Beksińskiego Proboszcza Parafii oraz Wikariuszy  
Ks. Mariusza Kusiaka i Ks. Witolda Kobę. W czasie 
mszy złożono dary w postaci świec z prawdziwe-
go wosku. Homilię wygłosił Ks. Mariusz Kusiak,  
w której nawiązał do życia św. Ambrożego, patro-
na pszczelarzy i jego nauki. 

Po zakończeniu mszy jej uczestnicy  udali się 
do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łago-
wie, gdzie rozpoczęła się druga część uroczystości. 
Przybyłych gości powitał Prezes Koła Pan Andrzej 
Dąbrowski. Podziękował za przybycie i przedsta-
wił pokrótce historię koła i pszczelarstwa, która 
rozpoczęła się od 1582 r. Aktualnie koło zrzesza 
53 członków, którzy posiadają 2676 pszczelich 
rodzin. Średnio więc na jednego zrzeszonego  
w Kole pszczelarza przypada 50,5 rodziny. 

Uroczystej ceremonii przekazania sztandaru 
dokonał prezydent Polskiego Związku Pszczelar-
skiego Pan Tadeusz Sabat. Prezes Koła Pan  An-
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drzej Dąbrowski odebrał sztandar i przekazał go 
w ręce pocztu sztandarowego. Potem nastąpiło 
odznaczenie zasłużonych członków Koła.

Prezydent Pan Tadeusz Sabat w swojej prze-
mowie poruszył problemy dotyczące  pszczelar-
stwa. Życzył również wszystkim miodowych dni, 
miesięcy i miodowych lat. 

Następnie głos zabrała Pani Wójt Gminy Ła-
gów, która złożyła na ręce Pana Andrzeja Dąbrow-
skiego podziękowania za działania podjęte przez 
Koło oraz wyraziła nadzieję, że dalsza prężna 
działalność zaowocuje wyprodukowaniem miodo-
wego produktu regionalnego. 

Imprezę uświetnił występ artystyczny dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Łagowie przygotowany 
pod kierunkiem Pań : Moniki Durlej, Małgorzaty 
Walkowicz i Marzeny Dzioba. 

Uroczystość, przy wspólnym poczęstunku 
przebiegła w miłej atmosferze pozwalającej na 
wyminą doświadczeń i wspomnień.

A. Kędziora
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W dniu 20 stycznia 1620 roku 
bartnicy kieleccy otrzymali spe-
cjalny przywilej organizowania się 
i gospodarczego działania w tak 
zwanych cechach.

Następne zapiski pochodzą  
z roku 1809, gdzie na każdą 
wieś ustalone były daniny w ilości  
51 garncy i 2 kwaterki. Jednak 
aparat administracyjny nie mógł 
wyegzekwować wieloletnich zale-
głości z tego tytułu między innymi w leśnictwie 
łagowskim.

30 lipca 1818 r. Główna Dyrekcja Górnicza 
wystosowała do wszystkich leśnictw górniczych 
zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryza-
cji barci i sposobie dokumentacji tej czynności. 
Numery nakazano wypisać czerwoną lubryką na 
zaciosie wykonanym od strony wschodniej drzewa 
bartnego, na dwułokciowej wysokości od ziemi. 
U góry zaciosu miał być wypisany numer cyframi 
rzymskimi, a na dole arabskimi. Wypalanie nume-
rów miało nastąpić po wykonaniu spisu, który to 
przeprowadzony był również w leśnictwie Łagów 
/Ibidem/. W obawie przed zatajeniem barci przez 
bartników lub służbę leśną zarządzenie przewidy-
wało wysokie kary, i tak:

1. Jeżeli spotkana zostanie po dokonanym, 
spisie barć osiadła bez numeru, to zostanie ona 
sprzedana, a pusta ścięta.

2. Każdy urzędnik obrębowy, w którego tere-
nie barć osiadła bez numeru zostanie odnalezio-
na, zmuszony zostanie do opłacenia czynszu za 
dwa lata wstecz czyli od 1816 roku.

3. Bartnik, który by zataił barć, zostanie na za-
wsze usunięty od hodowania pszczół w barciach.

Historia bartnictwa na terenie Łagowa
Historia bartnictwa na terenie Łagowa zaczyna się od 1582 roku, zapisana na podstawie „Inwentarza dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego 
w wydaniu Leonida Żytkowicza, Toruń 1953 strona 338”, gdzie jest pierwsza wzmianka, że w okolicach Łagowa bartnicy wsi Zbilutka obecnie 
Zbelutka posiadali 6 barci. 

Ponadto w zarządzeniu zakazano wyrabiania 
nowych barci po dokonanym spisie pod groźbą 
pociągnięcia bartników do odpowiedzialności za 
defraudację, a gajowych do opłacenia trzykrotnej 
wartości drzewa bartnego. Zarządzenie to skaso-
wało znamiona bartne i było pierwszym aktem 
prawnym likwidującym bartnictwo w lasach pań-
stwowych. Proces ten następował przez wiele lat 
a na terenie Puszczy Świętokrzyskiej w leśnictwie 
łagowskim usunięcie barci z lasów zakończyło się 
około 1841 roku. Z notatek wynika , że rocznie 
ubywało z lasów średnio ponad 7 barci, najszybciej 
w leśnictwie kieleckim, a najwolniej w łagowskim, 
6 barci/ WAP Radom, ZDP, RGS numer sygnatury 
823 k. 63/. Jednym z najdłużej przetrzymujących 
swoje barcie w lasach i walczącym w tej kwestii 

z władzami carskimi był 
Leopold Kryczka z Dale-
szyc, który na terenie Ła-
gowa w 1826 roku miał 
10 barci, a w 1838 roku 
3 barcie.

Następna wzmian-
ka o pszczelarstwie na 
terenie Łagowa dotyczy  
II wojny Światowej gdzie, 
napisane jest o niemal 
całkowitym zniszcze-

niu pasiek na tzw. ,,Przyczółku sandomierskim” 
między innymi na terenie Łagowa /Pszczelarstwo 
wczoraj i dziś w regionie świętokrzyskim/. 

W roku 1957 r. reaktywowany został Wo-
jewódzki  Związek Pszczelarzy w Kielcach. Na-
tomiast pierwszym dokumentem odnalezionym  
w archiwach dotyczących naszego koła, jest lista 
obecności na zebraniu Pszczelarzy w Łagowie  
w dniu 28.04.1965 r. 

Od tego roku datują się już  
i inne dokumenty świadczące  
o dalszej działalności naszych 
pszczelarzy. Pierwszymi pszczelarza-
mi w tym okresie w kole byli między 
innymi Stefan Mendycki – nieżyjący 
już prezes koła, oraz Dziarmaga 
Henryk – skarbnik, Marian Błasz-
kiewcz, Bezak Tadeusz - pszczelarze 
obecni podczas uroczystości nadania 
sztandaru. 

Jak wynika z posiadanych dokumentów lata 70 
i 80 obfitowały na naszym terenie w duże zbiory 
miodu. Były to lata świetności – miodem płynące. 

Należy zauważyć, że w naszym regionie prze-
waża ul warszawski poszerzany, wąski a następnie 
dopiero korpusowy, a wynika to ze specyficznych 
warunków klimatycznych tego terenu.
Do roku 2010 prezesem koła był Jan Gałka. 
Od 2010 r. do chwili obecnej Władze Koła repre-
zentują:

Zarząd:
1. Andrzej Dąbrowski -prezes
2. Andrzej Michalczyk - w-ce prezes
3. Piotr Sitarz – skarbnik
4. Paweł Haniecki - sekretarz

Komisja Rewizyjna:
1. Kazimierz Partyka-przewodniczący
2. Henryk Krawczyk-członek 
3. Piotr Kołbuc-członek

Z inicjatywy obecnego Zarządu przy wsparciu 
byłego Prezesa ŚZP w Kielcach Stanisława Pu-
stuły w końcu 2011r przystąpiliśmy do realizacji 
zakupu sztandaru. O problemach nie będę mówił 
bo już ich nie ma. Powiem jedynie, że szeregi 
nasze szybko się podwoiły i koło nasze ma dziś  
53 członków oraz 2676 rodzin pszczelich, co sta-
nowi 50,5 rodziny na jednego pszczelarza - mówił 
na uroczystości poświęcenia sztandaru, Prezes 
Gminnego Koła Pszczelarzy Andrzej Dąbrowski.
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W dniu 19 grudnia 2012 r. w Ośrodku Twórczości 
Ludowej w Sędku odbyło się spotkanie opłatkowe 
Rady Gminy Łagów, władz samorządowych, sołtysów 
i zaproszonych gości. Wszyscy  spotkali się w duchu 
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Przeła-
mali się opłatkiem i spróbowali wigilijnych potraw. 
Panowała bardzo uroczysta i świąteczna atmosfera.

A. Kędziora

Spotkanie opłatkowe Rady Gminy Łagów

Podczas drugiego dnia zajęć uczestnicy progra-
mu „Na własne konto” dowiedzieli się m.in. co to 
jest – Barter czyli gospodarka bez pieniądza. Celem 
tych ćwiczeń było pokazanie, że można prowadzić 
handel bez pieniądza, jednak ta wymiana jest bar-
dzo utrudniona. W kolejnej części uczniowie uczyli 
się organizacji pracy własnej firmy, zatrudniania, 
obliczania kosztów całkowitych produkcji, uzyski-
wania jak najwyższych zysków, poszukiwania spo-
sobów na obniżanie koszów produkcji we własnej 
firmie. Podczas zabawy dydaktycznej pn. „zabawki” 
uczniowie mieli za zadanie wyprodukować zabaw-

Zajęcia w ramach programu „Na własne konto”
W dniu 14.01.2013 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach nauki przedsiębiorczości dla 20 gimnazjalistów z Łagowa,  uczestników  programu 
„Na własne konto”. Słuchacze zapoznali się przede wszystkim z takimi pojęciami jak: popyt, podaż, cena, konkurencja, przedsiębiorstwo. Na 
zajęciach poruszano także takie tematy jak : opisywanie i analizowanie związku między popytem, podażą a ceną; kształtowanie zdolności 
negocjacyjnych, zaprezentowano cechy osoby przedsiębiorczej; budżet a sposób oszczędzania. Efektem nauki będzie zaplanowanie przedsię-
biorstwa dla środowiska szkolnego lub lokalnego. Teorię ekonomiczną uczniowie przyswajali w formie zabawy integracyjnej i gry dydaktycznej 
pn. „Rynek jabłek”. 

kę mając do dyspozycji wybrane produkty, każda  
z 4 grup – firm , miała do dyspozycji te same 
produkty na produkcje zabawki. Zabawa miała za 
zadanie między innymi pokazać młodzieży jakie 
mechanizmy regulują rynkiem, co dzieje się z firmą, 
której produkty nie mają popytu na rynku, jaką rolę 
odgrywa konsument na rynku.

W kolejnych dniach zajęć atrakcją dla uczest-
ników będzie wizyta u lokalnego przedsiębiorcy, 
tj. „Zajazd Złota Woda” i wizyta w Banku Spół-
dzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będzie to 
okazja do skonfrontowania teorii z praktyką. 

J. Świt, A. Kędziora
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ProcEdUra i warUnki UbiEgania Się o zwrot 
PodatkU akcyzowEgo zawartEgo w cEniE 
olEjU naPędowEgo wykorzyStywanEgo do 
ProdUkcji rolnEj w 2013 rokU.

Każdy rolnik, który chce w 2013 roku odzyskać część pieniędzy wyda-
nych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć 
odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Łagów  w dwóch terminach:
- od 1 lutego 2013 roku do 28 lutego 2013 roku, producent rolny składa 
wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 stycznia 
2013 roku. 
- od 1 sierpnia 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku producent rolny skła-
da wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2013 roku do 31 lipca 2013 
roku. 
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostęp-
ny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
(www.minrol.gov.pl) w zakładce zwrot podatku akcyzowego jak również 
w Urzędzie Gminy w Łagowie przy ul. Iwańskiej 11 pokój nr 5.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  
w terminie:
- 2 – 30 kwietnia 2013 roku w przypadku wniosków składanych w pierw-
szym terminie
- 1 – 31 października 2013 roku w przypadku wniosków składanych  
w drugim terminie, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku. 
W 2013 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustalona 
w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju. 
Maksymalnie na 1 hektar użytków rolnych przysługuje 86 litrów oleju na-
pędowego czyli limit zwrotu podatku w 2013 roku wynosić będzie 81,70 zł 
na 1 ha użytków rolnych.
Kwota zwrotu podatku akcyzowego zostanie ustalona jako iloczyn ilości 
oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikającej z faktur 
VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr oleju, natomiast limit zwrotu podatku 
akcyzowego będzie ustalony jako iloczyn stawki zwrotu za 1 litr oleju 
napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących  
w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Zaznaczyć na-
leży iż kwota zwrotu podatku w danym roku nie może być wyższa niż 
przysługujący danemu producentowi rolnemu limit roczny.

A. Rycąbel

„Program USUwania azbEStU na tErEniE 
gminy Łagów”

Uchwałą Nr XXXIV/194/12 Rady Gminy Łagów  z dnia 28 listopada 2012 r.  
podjęto uchwałę  w sprawie  przystąpienia do aktualizacji „Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagów na 
lata  2012-2032”. Zakres  aktualizacji w/w dokumentu obejmował będzie 
przede wszystkim aktualizację danych, zawierających ilości zinwentary-
zowanych na terenie gminy Łagów odpadów, którą przeprowadzono  
w sierpniu 2012 r. 
W ramach inwentaryzacji  został  wykonany  spis z natury oraz „ocena 
stanu i możliwości  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów zawierających 
azbest”. Inwentaryzacje  wykonała na zlecenie Urzędu Gminy w Łagowie 
firma: Zakład Analiz  Środowiskowych  „Eko-Precyzja” Czupryn Paweł. 
Na terenie gminy Łagów zinwentaryzowano  ok. 2719,88 Mg odpadów 
azbestowych.
Konieczność aktualizacji  „Progamu…” wynika z obowiązku aktualiza-
cji inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Korekta danych  w zakresie  
faktycznej fizycznej  masy odpadów na terenie gminy Łagów  pozwoli  
oszacować przybliżone koszty związane z ich demontażem i unieszko-
dliwieniem, a tym samym określić rząd wielkości koniecznych do tego 
środków, które należy zaplanować  w budżecie lub pozyskać ze środków 
zewnętrznych. 
Zadanie powyższe zostało zrealizowano przy współudziale środków  
finansowych, uzyskanych z dotacji udzielonej Gminie Łagów w roku 2012 
przez Ministerstwo Gospodarki.

W okresie świątecznym we wszystkich szkołach z terenu gminy Łagów uczniowie występowali 
z bożenarodzeniowym przesłaniem dla swoich kolegów, rodziców i zaproszonych gości. Młodzi 
artyści wystawili jasełka i śpiewali kolędy.

Piękne jasełka i świąteczna atmosfera  
w szkołach z terenu gminy Łagów

Uczniowie w specjalnie przygotowanych ko-
stiumach oraz w pięknej scenografii nawiązującej 
do Betlejem, przedstawili sceny narodzin Chrystu-
sa. Był św. Józef, Maryja, Trzej Królowie, pasterze. 
Dzieci razem śpiewały kolędy i pastorałki.  Przygo-
towane przez uczniów przedstawienie wprowadziło 

wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój.
Kiedy artystyczna część dobiegła końca, dzieci 

obdarowały gości upominkami. Dla nich też nie 
zabrakło prezentów i życzeń ciepłych, zdrowych i 
wesołych świąt Bożego Narodzenia.

A. Kędziora
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II EDYCJA AKCJI „CHOĆ RAZ 
ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” 

Równorzędnie w ramach akcji  „CHOĆ RAZ ZOSTAŃ 
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” odbył się w dniach 18-19 grud-
nia 2012r. „Kiermasz Świąteczny”, tj. sprzedaż  ozdób 
choinkowych wykonanych przez uczniów gimnazjum 
oraz w dniach 17-21 grudnia 2012r. konkurs „Świą-
teczna klasa” na najładniejszą dekorację sali lekcyjnej. 
Podczas kiermaszu ze sprzedaży ozdób choinkowych, 
pierników i stroików świątecznych zebrano 260zł, które 
przeznaczono na paczki mikołajkowe dla trójki uczniów 
gimnazjum, zawierające słodycze, kosmetyki i bluzy.  
W konkursie „Świąteczna klasa” na najładniej-
szą dekorację sali lekcyjnej, po ocenie jury złożonym  
z przedstawicieli nauczycieli i uczniów PG w Łagowie pod 

przewodnictwem p. wicedyrektora Zbigniewa Wiącka  
I miejsce zajęła sala nr 101- klasa IIb, II miejsce zajęła 
sala nr 112- klasa IIa oraz III miejsce sala nr 19- klasa Ic. 

Organizatorzy kierują ogromne podziękowania do 
wszystkich darczyńców, uczniów, nauczycieli i Dyrekcji 
PG zaangażowanych w II edycję akcji „CHOĆ RAZ ZO-
STAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”. Dzięki Wam udało się 
stworzyć tę magiczną atmosferę Świąt.

Organizatorzy akcji:
Jolanta Natalia Świt, Agnieszka Świtek, Małgorzata 

Rugała, Urszula Strzelecka,  
Małgorzata Wożniak -Gulińska

Już po raz drugi w Publicznym Gimnazjum w Łagowie w okresie od 10 do 21 grudnia 2012 r 
odbyła się akcja świąteczna „Choć raz zostań Świętym Mikołajem”. Głównym celem przedsię-
wzięcia było  zbieranie żywności trwałej, słodyczy oraz  środków chemicznych z przeznaczeniem 
na paczki świąteczne. Dzięki ogromnej ofiarności  i sercom uczniów, ich rodziców  oraz  nauczy-
cieli udało się w okresie dwóch tygodni zebrać żywność na łączną kwotę ponad 1000zł., to aż 
3 krotnie więcej niż w ubiegłym roku. Otrzymane produkty zostały komisyjnie podzielone na 
trzy paczki spożywczo-chemiczne , które zostały wręczone w dniu 21 grudnia 2012 r. rodzinom 
uczniów naszej szkoły.  

Opracowany projekt dokumentu zostanie poddany procedurze strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w ustawie 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko.
Co roku  Gmina Łagów ogłasza nabór wniosków o zakwalifikowanie do 
udziału w programie dla osób fizycznych, przy czym prace objęte dofi-
nansowaniem będą polegać na demontażu, transporcie i unieszkodli-
wianiu odpadów azbestowych, pochodzących z budynków mieszkalnych  
i gospodarczych na terenie gminy Łagów. 
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej UG w Łagowie  
www.bip.lagow-gmina.pl zakładka AZBEST.
D. Olejarska.

„dziaŁania na rzEcz ograniczEnia   
zaniEczySzczEnia PowiEtrza”. 

Uchwałą nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
14 listopada 2011r. został przyjęty Program ochrony powietrza dla woje-
wództwa świętokrzyskiego ze względu na przekroczenia pyłu PM10 oraz 
benzo(a)pirenu. Program ten jest w trakcie realizacji.
Uchwałą z dnia 26 listopada 2012 r. Nr XXV/429/12 Sejmik Województwa 
Świętokrzyskiego przyjął  „Program  ochrony powietrza  dla województwa  
świętokrzyskiego  - strefa świętokrzyska – ze względu  na przekroczenia  
pyłu PM 2,5” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.
Strefa świętokrzyska to obszar województwa świętokrzyskiego z wyłącze-
niem powiatu grodzkiego Kielce.
Dokument ten został opracowany i przyjęty, ponieważ z oceny rocznej 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, obejmują-
cej rok 2011 wynika, że na liście stref zakwalifikowanych do opracowania 
programu ochrony powietrza dla kryterium ochrony zdrowia, znalazła się 
strefa świętokrzyska z uwagi na: przekroczenia poziomu dopuszczalnego 
dla pyłu zawieszonego PM2,5 (z powodu przekroczenia wartości dopusz-
czalnej powiększonej o margines tolerancji), przekroczenie poziomu 
docelowego pyłu PM2,5 w roku kalendarzowym, przekroczenie poziomu 
dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (z powodu przekroczenia 
dopuszczalnej częstości przekroczeń dla stężeń 24-godzinnych), przekro-
czenie poziomu docelowego średniorocznego dla benzo(a)pirenu. 
Celem Programu jest wskazanie przyczyn powstawania przekroczeń 
substancji w powietrzu w strefach oraz wskazanie rozwiązań eliminują-
cych przyczyny zanieczyszczeń, a tym samym zmierzających do poprawy 
jakości powietrza poprzez zastosowanie działań naprawczych. Program 
zakłada, iż realizacja poszczególnych działań naprawczych obejmie lata 
2013 – 2020. Program ochrony powietrza dla strefy świętokrzyskiej ze 
względu na przekroczenia pyłu PM2,5, w której stwierdzone zostały 
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, jest dokumentem 
przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma dopro-
wadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych substancji w powietrzu. 
Program ochrony powietrza dla strefy świętokrzyskiej ze względu na 
przekroczenia pyłu PM2,5 jest elementem polityki ekologicznej regionu, 
stąd zaproponowane w nim działania muszą być zintegrowane z istnie-
jącymi planami, programami, strategiami, innymi słowy wpisywać się  
w realizację celów makroskalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. 
Konieczne jest przy tym uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, 
ekonomicznych i społecznych. 
W dokumencie  m.in. wskazano  źródła  emisji i przyczyny przekroczenia 
w strefie dopuszczalnych wartości  pyłu PM 2,5 ( m. in. wydobywanie, 
przeróbka i transport kopalin, emisja z  palenisk domowych, emisja 
związana z transportem drogowym), opracowano podstawowe  kierunki 
i zakres  działań  niezbędnych do  przywrócenia  poziomów substancji  
w powietrzu do poziomów dopuszczalnych. Po przeanalizowaniu stopnia 
zagrożenia i możliwości wprowadzenia różnego rodzaju działań krótko-
terminowych w celu ograniczenia narażenia populacji na podwyższone 
lub alarmowe stężenia zanieczyszczeń w strefie świętokrzyskiej, określo-
no zestaw zadań oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 
sytuacji zagrożenia wysokimi stężeniami. 
Co bardzo istotne jasno sprecyzowano  zadania i ograniczenia  organów 
administracji oraz  obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska, 
w tym również mieszkańców  strefy.
Z treścią dokumentu można zapoznać się m.in. na stronie internetowej  
www.sejmik.kielce.pl > Strategie, Programy, Projekty > Programy.

Opracowała: Dorota Olejarska.
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VII Grudniowy Turniej Piłki Halowej      o Puchar Wójta Gminy Łagów

W VII Grudniowym Turnieju Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Łagów 
brało udział 13 drużyn: „Złota Woda”, „Płucki”, „Sparta Kielce”, „Drink 
Team”, „Junior Team”, „Lechówek”, „Nie Wiem Co Tu Pisze”, „Segdorama”, 
„Bardo, „Olafy”, :Piotrów”, „Włoszczowa”, „Belno”.
Drużyny, które weszły do półfinałów i ich wyniki to:
Olafy – Bardo 5:1

Segdorama- Piotrów 0:2
O trzecie miejsce walczyły : Segdorama – Bardo 5:2
W finale zagrali: Olafy – Piotrów 2:0
Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

G. Siwoń
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INFORMACJA
GMINNY OŚRODEK POMOCY

 SPOŁECZNEJ W ŁAGOWIE DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

INFORMUJE

Osoby które do tej pory nie odebrały decyzji
 przyznającej świadczenia rodzinne proszone są o ich odbiór 

w GOPS - Referat Świadczeń Rodzinnych 
 ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

Absolwenci gimnazjum będą mogli kształcić się w prowadzonej przez Gminę Łagów  
Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunkach:
• kucharz 
• fryzjer 
• wędliniarz
• stolarz
• mechanik pojazdów samochodowych  
• zawody budowlane i inne

Ponadto od roku szkolnego 2013/2014 w Gminnym Zespole Szkół zostanie otwarta filia „Szkół Awans”. 
Absolwenci naszego gimnazjum oraz absolwenci gimnazjów z gmin sąsiednich będą mogli  
kontynuować naukę  w  Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum na kierunkach : 
• technik hotelarstwa
• technik pojazdów samochodowych 
• technik mechanik
• technik usług fryzjerskich
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik informatyk
• technik architektury krajobrazu
• technik budownictwa

Dla absolwentów szkół zawodowych proponujemy kontynuację nauki  
w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.  
Istnieje również możliwość kontynuowania nauki  
w Policealnych Zaocznych Szkołach Zawodowych na kierunkach :
• technik usług kosmetycznych
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy
• technik administracji
• technik turystyki wiejskiej
• technik pojazdów samochodowych
• technik rachunkowości 
• i inne

Bliższych informacji udziela sekretariat Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie,  
ul. Zapłotnia 1, 26-025 Łagów, tel. (41) 307-47-30 lub na stronie  www.gzslagow.vot.pl

Gminny Zespół Szkół w Łagowie 
poszerza swoją ofertę edukacyjną
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Na terenie gminy Łagów oświetlenie uliczne opierało się na starych energo-
chłonnych oprawach z rtęciowymi oraz sodowymi źródłami światła o zbyt dużej 
mocy. W związku z tym w roku 2011 została podjęta decyzja o przystąpieniu do 
realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego Gminy Ła-
gów. Projekt ten zakładał zastosowanie nowoczesnych opraw oświetleniowych  
z wysoko wydajnymi sodowymi źródłami światła. Modernizacja został podzie-
lona na etapy:

- Etap I - obejmował wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w 
następujących miejscowościach: Duraczów, Gęsice, Melonek, Piotrów, Nowy Staw, 
Winna, Wola Łagowska, Ruda, obejmował wymianę 292 lamp. 

- Etap II – W drugim etapie modernizacja polegała na wymianie  
174 szt. istniejących opraw oświetleniowych w msc. Łagów. Dużą nowością okazał się 
montaż oprawy typu LED, które zawisły na Rynku oraz ul. Kieleckiej. Są to energo-
oszczędne źródła światła, które zapewniają dużą intensywność oświetlenia, co z kolei 
przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się nocą 
po głównej arterii gminy. Dodatkowo zostaną dowieszono nowe oprawy na słupach, 
na których była już właściwa sieć energetyczna, ale nie były do tej pory zamontowane 
lampy oświetlenia ulicznego.

- Etap III – zakłada montaż opraw sodowych oświetlenia zewnętrznego w ilości 
szt. 284 w następujących sołectwach: Czyżów, Lechówek, Złota Woda, Małacentów, 
Płucki, Sadków, Sędek, Wiśniowa, Zamkowa Wola, Zbelutka Stara, Zbelutka Nowa.

 Podstawowym założeniem dla gminy było to, aby roczne koszty ponoszone na 
oświetlenie uliczne i utrzymanie punktów świetlnych w stosunku do roku ubiegłego 
(przed modernizacją) nie zwiększyły się.  

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy polegała na wymianie 
starych energochłonnych opraw ze źródłami światła rtęciowymi, sodowymi o zbyt du-
żej mocy (150, 250 i 400W) na nowoczesne, energooszczędne oprawy oświetleniowe 
z wysoko wydajnymi źródłami sodowymi. Zastosowano oprawy o mocach 50W, 70W, 
100W i  150W. 

Zamontowano wysokosprawne oprawy sodowe w tych miejscach, gdzie wcześniej 
były oprawy starego typu, ale także tam gdzie wcześniej nie było oświetlenia, dzięki 
czemu uzyskano efekt równomierności oświetlenia drogi poprzez zamontowanie na 
każdym słupie po jednej oprawie.
Zakres wykonanych prac w dużym uproszczeniu:
• ilość punktów świetlnych do wymiany - 778 szt.
• razem ilość punktów świetlnych w eksploatacji - 916 szt.
Całkowity koszt realizacji to niemal 420.000,00 zł

Wykonanie modernizacji oświetlenia pozwoli na obniżenie mocy zainstalowanej 
całego systemu oświetlenia drogowego, a tym samym znaczne obniżenie kosztów 
zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych obwodów oświetleniowych w ciągu 
roku.

Ponadto wykonana modernizacja przyniosła korzyści ekologiczne spowodowane 
zmniejszeniem emisji substancji szkodliwych do otoczenia w wyniku zmniejszonego 
zużycia energii elektrycznej i wpisuje się w globalną politykę ochrony środowiska.

Realizacja projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Łagowa umoż-
liwiła poprawę jakości i standardu oświetlenia uzyskaną dzięki zastosowaniu energo-
oszczędnych źródeł światła, ale także przyczyniła się do racjonalnego gospodarowa-
nia publicznymi środkami finansowymi.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Modernizacja oświetlenia 
w gminie Łagów

Plany 
inwestycyjne  
na 2013 r.
W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju PROW na lata 2007 – 2013  
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zostały 
podpisane umowy na realizację dwóch dużych zadań 
inwestycyjnych tj. „Rewitalizację Rynku w Łagowie” 
oraz „Odnowę wsi Łagów poprzez modernizację  
i wyposażenie świetlicy oraz budowę i wyposażenie 
placu zabaw”. 

Na realizację pierwszego zadania Gmina Łagów 
otrzyma dofinansowanie na kwotę 283 358,00 zł.  
W ramach prac zostanie zagospodarowane centrum 
miejscowości Łagów poprzez wykonanie miejsca re-
kreacyjnego dla mieszkańców, aranżację zieleni, 
oświetlenie terenu i przyłącze wodno – kanalizacyjne. 
Na realizacje drugiego zadania Gmina Łagów otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł.  
Z przyznanej dotacji zostanie wyremontowana świetlica 
wiejska w budynku OSP w Łagowie oraz wybudowany  
i wyposażony plac zabaw dla dzieci. 

Wspieramy 
niepełnosprawnych 
Gmina Łagów wzięła udział w „Programie 
wyrównywania różnic między regionami II” 
realizowanym przez Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki czemu 
otrzymała dofinansowanie na zakup samo-
chodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi  
77 536,00zl i nie może przekroczyć 60% sumy 
poniesionych kosztów na zakup samochodu. 

Głównym celem realizowanego programu jest 
wyrównywanie szans rozwojowych grup społecznych 
poprzez eliminację barier stojących na przeszko-
dzie zwiększania mobilności zawodowej, społecznej  
i przestrzennej oraz zapewniania równego dostępu 
do infrastruktury społecznej i technicznej a także do-
stępu do podstawowych usług publicznych.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
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Łamigłówki dla mądrej główkiKolumnę przygotował B. Bomba

Zadanie 2
Do ponumerowania 100 stron książki należy użyć:

a)   100 cyfr b)   188 cyfr c)   190 cyfr d)   195 cyfr e)   200 cyfr

Zadanie 3
Prostokąt na rysunku ma wymiary 7 cm i 15 cm. 
Jakie jest pole zakreślonej części tego prostokąta?

a)   105 cm2 b)   7 cm2 c)   15 cm2 

d)   35 cm2 e)   55 cm2 f)   42 cm2 

Zadanie 4
Za oświetlenie pokoju żarówką 60 watową w ciągu miesiąca zapłacono 18,60 zł.  
Ile trzeba będzie zapłacić za oświetlenie tego samego pokoju w takim samym okresie czasu żarówką 100 watową?

a)   25 zł  b)   186 zł c)   37,20 zł d)   31 zł

Zadanie 1
Którego z działań nie można wykonać?

a)   0*(121+23*47) b)   257:0*36 c)   234-0+23 d)   0:375

Małżeństwa Urodzenia
08 września 2012 r. 
Anna Chruścińska  
i Łukasz Kozłowski
22 września 2012 r. 
Elżbieta Krystyna Banaczyk  
i Karol Sobieraj
29 września 2012 r. 
Anna Iwona Rusiecka  
i Leszek Piotr Kędziora
06 październik 2012 r. 
Weronika Maria Kargul i Przemysław Kargul 
Ewelina Sławska i Andrzej Maciej Kmieć 
Paulina Izabela Gadowska i Artur Adam Medyński 
Justyna Irena Dulnik i Marcin Jan Wasik 
Małgorzata Justyna Pająk i Tomasz Szymon Grojec
03 listopada 2012 r. 
Anita Lesiak  
i Marcin Tyrała
22 listopada 2012 r. 
Krystyna Teresa Szczepaniak  
i Stanisław Henryk Krakowiak
29 grudnia 2012 r. 
Monika Czub i Jacek Mariusz Kotwa

24 sierpnia 2012 r.  
Mateusz Tymoteusz Czekaj 

05 września 2012 r.  
Alan Artur Jurasz 

17 września 2012 r. 
Nicola Maja Biernat 
Angelika Emilia Biernat  
Konrad Janik

21 września 2012 r.  
Julia Magdalena Partyka

26 września 2012 r.  
Igor Bęben

27 września 2012 r.  
Wiktoria Majewska

02 października 2012 r.  
Magdalena Meducka

03 października 2012 r.  
Brajan Smolak

10 października 2012 r.  
Monika Katarzyna Tyrała

11 października 2012 r.  
Gabriela Paulina Pióro

12 października 2012 r. 
Łukasz Herbuś

15 października 2012 r.  
Julia Stępień

18 października 2012 r. 
Kuba Hubert Paździerz

24 października 2012 r.  
Aleksandra Łata

09 listopada 2012 r.  
Norbert Pedrycz

13 listopada 2012 r. 
Zofia Podsiadło

22 listopada 2012 r.  
Milena Piątek

23 listopada 2012 r.  
Mikołaj Posłuszny

28 listopada 2012 r.  
Kacper Łata

03 grudnia 2012 r. 
Kinga Masternak

04 grudnia 2012 r.  
Wiktor Łach 
Bartosz Bera

11 grudnia 2012 r.  
Miłosz Kołodziejczyk

11 grudnia 2012 r. 
Lena Pustuła
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Łamigłówki dla mądrej główki

Redakcja
Urząd Gminy w Łagowie
ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
tel. 41 30 74 070

Małgorzata Borek - redaktor naczelny 
mborek@lagow-gmina.pl

Współpracownicy: 
Anna Kędziora 
akedziora@lagow-gmina.pl.
Jadwiga Banaczyk 
jbanaczyk@lagow-gmina.pl
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Kierownicy, inspektorzy, podinspektorzy  
referatów Urzędu Gminy  
w Łagowie 
urzad@lagow-gmina.pl

Druk: PUH EMDRUK, tel. 602 555 373

W rundzie jesiennej drużyna prowadzona 
przez trenera Jana Bąka rozegrała 9 meczy 
piłki nożnej ligi okręgowej juniorów młod-
szych. 

Bilans tych spotkań to 8 zwycięstw, 1 remis. 
Juniorzy zdobyli łącznie 47 bramek tracąc przy 
tym 4 gole, a zdobywając łącznie 25 punktów  
i uzyskując trzypunktową przewagę do drużyny  
z II miejsca Powiśle Zawichost. 

Drużyna juniorów w rundzie jesiennej wystę-
powała w składzie: BIESIADA GRZEGORZ, KUKIEŁ-
KA  RAFAŁ, DUDA  DANIEL, KOWALIK  PATRYK, 
KOŁBUC  SEBASTIAN, BERA  ŁUKASZ, ŁATA  DA-
MIAN, OLEJARSKI  ADRIAN, HERBUŚ  SEBASTIAN, 
PODSIADŁO ERWIN, RUSIECKI  MARCIN, TOMASZ  
WOJCIECHOWSKI, WĄS  SEBASTIAN, JANIK  DA-
NIEL, DZIARMAGA  BARTŁOMIEJ. 

Gratulujemy zawodnikom i trenerowi oraz ży-
czymy dalszego powodzenia i sukcesów!

A. Kędziora

Juniorzy ŁKS Łagów „GEORYT” 
mistrzami jesieni 2012
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Już wkrótce aktywna będzie nowa strona internetowa gminy Łagów - www.lagowgmina.pl

Strona będzie rozbudowana o nowe kategorie i wiele innych elementów, które systematycznie będą wdrażane.  
Dodatkowo będą zamieszczone linki do różnego rodzaju instytucji. 

Każdy odwiedzający naszą stronę będzie mógł łatwo znaleźć potrzebne informacje,   
jak również zachęci do tego by odwiedzić ją ponownie z prawdziwą przyjemnością!


