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Tłumy oblegały stoiska przygotowane przez 
poszczególne sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich. 
Dopisali goście, nie brakowało wspaniałych kon-
certów i wesołej zabawy. Prawdziwą gwiazdą 
wieczoru był Don Vasyl. Mieszkańcy, zarówno ci 
młodzi, jak i starsi, świetnie bawili się na płycie 
Rynku. Najnowsze przeboje przeplatane były lu-
dowymi rytmami i przyśpiewkami. 

Czas prezentacji osiągnięć
Już tradycyjnie Dni Łagowa i Honorowego 

Krwiodawstwa to czas prezentacji osiągnięć go-
spodarczych, kulturalnych, społecznych gminy. 
Najważniejsza jest jednak idea honorowego 
krwiodawstwa. To dlatego podczas otwarcia uro-
czystości wójt Małgorzata Orłowska-Masternak 
zachęcała do oddawania krwi.  

XIV Dni Łagowa  
i Honorowego Krwiodawstwa 

W niedzielę, 10 czerwca, odbyły się Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa. Mszę odprawił ksiądz Franciszek Grela, towarzyszyli mu przy 
ołtarzu kombatanci ze sztandarami, strażacy. 

(dalszy ciąg na stronie 2)
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– Wierzę, że w tym roku utworzy się spora 
kolejka chętnych przed punktem zorganizowa-
nym przez Świętokrzyskie Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Kielcach – mówiła wójt. -  Już 
teraz dziękuję wszystkim za bezcenny dar i wiem, 
że spotka się z wdzięcznością potrzebujących. Nie 
ma nic cenniejszego niż zdrowie i życie ludzkie, 
które ratuje każdy oddający krew. 

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak powi-
tała gości, którzy przybyli na uroczystość. Życzyła 
mieszkańcom wspaniałej zabawy i miłych wrażeń. 
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Meducki 
podziękował wszystkim za organizację festynu  
i przypomniał jego pomysłodawców. Pochwalił za 
inwestycje Zarząd Województwa Świętokrzyskie-
go z marszałkiem Adamem Jarubasem, Zarząd 
Powiatu ze starostą Zdzisławem Wrzałką. - Jest 
szansa, że u nas dojdzie do podobnego skoku 
cywilizacyjnego – nie ukrywał. - My też w gmi-
nie Łagów dynamicznie poprawiamy stan naszej 
infrastruktury.  

Zabawa i szczytny cel 
Członek Zarządu Województwa Święto-

krzyskiego Kazimierz Kotowski podziękował za 
zaproszenie do Łagowa w imieniu marszałka 
Adama Jarubasa i obecnego na uroczystościach 

wicemarszałka Grzegorza Świercza. - To bar-
dzo dobrze, że w zmieniających się w ostatnim 
dwudziestoleciu uwarunkowaniach społecznych, 
gospodarczych, politycznych każda miejscowość, 
każda mała ojczyzna szuka swego wyrazu – po-
wiedział. - Dni Łagowa w połączeniu z honorowym 
krwiodawstwem są tożsamością tego środowiska. 
To tu możemy łączyć zabawę z ważnym i szczyt-
nym celem. Jestem pełen szacunku wobec władz 
gminy, samorządu za wszystkie działania, które w 
ostatnim okresie zostały przyjęte, ujęte w planach 
oraz zrealizowane. Wierzę, że dalej będziemy ra-
zem przygotowywać założenia aktualizacji strate-
gii województwa na lata 2014- 2020. To każda 
gmina, każdy powiat może postarać się, by zapisy 
zaowocowały dofinansowaniem w przyszłym sze-
ścioleciu. 

W imieniu Zarządu Powiatu pozdrowił miesz-
kańców i gości starosta kielecki Zdzisław Wrzał-
ka. Przypomniał, że uroczystość jest okazją, by 
zaprezentować dorobek gminy, która znakomicie 
się rozwija, tworzy nową infrastrukturę. Podkreślił, 
że honorowe krwiodawstwo to bardzo szlachetna 
impreza. Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, 
Bogdan Gierada jeszcze raz mówił o dynamicz-
nym rozwoju gminy. Zachęcał, by bardziej niż do-
tychczas pomagali jej samorządowcy powiatowi, 
wojewódzcy. 

Prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych - Bogdan Żerniak 
przekazał pani wójt symboliczny grawerton,  
w którym znalazły się gratulacje z okazji obcho-
dów XIV Dni Łagowa. Radna Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, prezes Świętokrzyskiego 

(dalszy ciąg na stronie 11)
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Majówka rozpoczęła się od mszy świętej, któ-
rą odprawił proboszcz łagowskiej parafii, ksiądz 
Jerzy Beksiński. Zaraz po nabożeństwie poświęcił 
dwie oddane inwestycje, parking i boisko sporto-
we. – Cieszę się, że mamy mieszkańców, którzy 
się organizują i uczestniczą we wszelkich uroczy-
stościach w gminie – zwróciła się do mieszkańców 
Piotrowa Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak. 
- Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich na czele  
z panią prezes Marylą Domagałą zawsze reprezen-
tują naszą gminę w różnych spotkaniach. Ochotni-
cy strażacy z prezesem Piotrem Domagałą również 
chętnie uczestniczą w gminnych uroczystościach 
i dbają o nasze bezpieczeństwo. Współpracuje  
z nimi dyrektor miejscowej szkoły podstawowej 
Pani Małgorzata Bęben. 

Pani Wójt przekazała na potrzeby jednost-
ki OSP w Piotrowie samochód marki mercedes,  
a strażacy i mieszkańcy podziękowali za ten dar.

Dalszą część majówki  prowadził Zbój Madej, 
który otrzymał od Pani Wójt glejt na zbójowanie. 
Zobowiązał się, jak żartobliwie przyznał, popierać 

tradycje łagowskie, promować, lud namawiać, 
by się nie kłócił. Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej Zdzisław Zwoliński podarował 
KGW szklanki z logo Euro, by przydały się podczas 
oglądania meczy. 

Z uznaniem mówił o mieszkańcach Piotrowa 
– Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka. Gratulował 
inwestycji, inicjatyw, zaradności. Stwierdził, że 
majówka jest dla niego okazją do dobrej zabawy.  
Potem jeździł z Panią Wójt bryczką, tańczył przed 
sceną z mieszkańcami. Staroście towarzyszył Czło-
nek Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada, 
który podczas powitalnych przemówień podzię-
kował za zaproszenie i życzył wszystkim wspa-
niałej zabawy. Pomoc w doinwestowaniu KGW 
i OSP obiecał prezes Świętokrzyskiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Bogdan 
Żerniak. 

Przewodniczący Rady Gminy Łagów Zbigniew 
Meducki w imieniu własnym i Rady Gminy podzię-
kował za przygotowanie wspaniałego festynu KGW 
z Piotrowa, strażakom, Pani Wójt, pracownikom 

urzędu gminy. Ogłosił oficjalnie otwarcie Gminnej 
Ligi Piłki Nożnej, której rozgrywki zakończą się 21 
lipca. Symbolicznie przekazał dwie piłki przedsta-
wicielom zespołów. W pierwszym rozegranym me-
czu Złota Woda pokonała Piotrów. Mecz siatkówki 
zakończył się wygraną rodziców z nauczycielami 
ze Szkoły Podstawowej w Piotrowie. 

Oklaskami nagradzano koncerty zespołów, wy-
stępy młodzieży szkolnej, KGW z  Sędka z kapelą 
z Czyżowa w składzie: Kazimierz Lasek – trąbka,  
Władysław Majewski  - bęben, Feliks Pilas – akor-
deon. Podobał się wszystkim wykonany przez nich 
przebój Euro, utwór „Koko euro spoko”. 

Zespół „Biesiada Sarmacka” w pierwszej 
części przedstawił wiązankę pieśni biesiadnych, 
przypomniał nam, jak dawniej się bawiono,  
w drugiej - wykonał piosenki góralskie.  W cyklu 
„Mam talent” wystąpiły uczennice z SP w Piotro-
wie. Aleksandra Wodyńska zaśpiewała „Skrzydla-
te ręce”, Sylwia Łodej – „Małgośkę”. Do późna  
w nocy trwała zabawa ludowa. 

A. Nowak

Czwarta Piotrowska Majówka
Udała się Majówka w Piotrowie, dopisała pogoda, mieszkańcy świetnie bawili się podczas licznych występów i koncertów. Nie brakowało niespo-
dzianek, konkursów, rozgrywek, publiczność zabawiał Zbój Madej.

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

Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Strażacy otrzymali sztandar ufundowany 
przez mieszkańców Łagowa i samochód bojowy 
zakupiony ze środków gminy. Najbardziej zasłu-
żonym wręczono najwyższe odznaczenia i medale 
pamiątkowe. Świetnie prezentowała się najlepsza 
w województwie i czwarta w kraju orkiestra stra-
żacka z Krasocina, którą prowadził kapelmistrz 
Bartłomiej Robak. 

Chlubna historia  
Po mszy świętej ksiądz biskup Krzysztof Nit-

kiewicz poświęcił otrzymany przez strażaków 
samochód peugeot boxer. - Prosimy cię Panie, 
pobłogosław ten pojazd strażacki, który dzisiaj 
oddajemy do użytku – powiedział.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od mel-
dunku, który złożył druh Michał Garstka prezeso-
wi Zarządu Związku OSP RP w Kielcach, posłowi 
Mirosławowi Pawlakowi. Przy dźwiękach hymnu 
narodowego została wciągnięta flaga na maszt. 
Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak i prezes 
OSP w Łagowie Paweł Garstka powitali zaproszo-
nych gości. 

- Wszystko zaczęło się jeszcze w czasach 
zaborów, gdy przed 100 laty nasi przodkowi zor-
ganizowali formację, która niosła ludziom pomoc 
w nieszczęściach – przypomniała wójt Małgorza-
ta Orłowska-Masternak. - Postanowili powołać 
Towarzystwo Pożarnicze, które składało się z 60 
ochotników. Przewodniczącym został ksiądz Jan 
Dąbrowski, ówczesny proboszcz parafii Łagów. 
Gubernator radomski 6 czerwca 1912 r. wydał 
rezolucję, że utworzenie towarzystwa, jego statut  

100 lat OSP w Łagowie 
Jubileusz 100-lecia obchodziła w niedzielę, 27 maja br.  jednostka OSP w Łagowie. Uroczystości, które odbyły się w Rynku, uświetniła msza 
święta odprawiona przez biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. 

i wybór władz odbyły się zgodnie z prawem. Zaczę-
ła się chlubna historia straży, która trwa do dziś. 
A my zgromadziliśmy się, by świętować 100-lecie 
jej istnienia. Wierzymy, że idea bezinteresownej 
pomocy przetrwa następne stulecia. Życzę straża-
kom spokojnej i bezpiecznej służby.

Druh Paweł Garstka złożył hołd strażakom 
prekursorom, którzy swą pracę wykonywali w trud-
nych warunkach. Trudny egzamin zdali w czasie 
dwóch wojen światowych. Zawsze służyli lokalnej 
społeczności, wspierali parafię. 

Sztandar, samochód, medale
Wiceprezes Zarządu OSP RP w Kielcach Irene-

usz Żak odczytał akt nadania sztandaru. - Przypadł 
mi zaszczyt przekazania sztandaru obchodzącej 
100-lecie istnienia jednostce OSP w Łagowie- 

powiedziała sołtys Izabela Garbacka-Łach, która 
wspólnie z Andrzejem Kotwą i Dariuszem Kozłow-
skim przekazała sztandar. 

Trafił on do rąk prezesa Mirosława Pawlaka, 
potem do druha Pawła Garstki, który przekazał go 
pocztowi łagowskiej jednostki. Prezydium Zarządu 
Głównego OSP RP za wieloletnią działalność i za-
sługi przyznało OSP w Łagowie Złoty Znak Związ-
ku. Sztandar odznaczył prezes Mirosław Pawlak. 

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak, druh 
Mirosław Pawlak i komendant wojewódzki PSP 
w Kielcach, nadbrygadier Zbigniew Muszczak uro-
czyście przekazali nowy samochód peugeot boxer 
naczelnikowi OSP w Łagowie, druhowi Jerzemu 
Szczukiewiczowi i kierowcy, druhowi Mirosławowi 
Lisińskiemu.  

Grupa najbardziej zasłużonych druhów otrzy-
mała najwyższe odznaczenia, Medale Honorowe 
imienia Bolesława Chomicza, Złote, Srebrne  
i Brązowe  Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
odznaczenia „Strażak Wzorowy”. Kilkadziesiąt 
osób otrzymało okolicznościowe medale z okazji 
100-lecia OSP w Łagowie.           

Symboliczne gwoździe do drzewca wbili naj-
znamienitsi goście uroczystości na czele z księdzem 
biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem, posłem, pre-
zesem Mirosławem Pawlakiem, komendantem, 
nadbrygadierem Zbigniewem Muszczakiem.

Podziękowania, gratulacje
Poseł Mirosław Pawlak przypomniał, że od 

100 lat w Łagowie strażacy realizują hasło naj-
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starszych sztandarów strażackich: Bogu na chwa-
łę, ludziom na ratunek. To historia wspaniałych 
ludzi, przedsięwzięć, które składały się na rozwój 
jednostki. Dzisiaj jest jedną z najlepszych w Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w woje-
wództwie. Komendant, nadbrygadier Zbigniew 
Muszczak podkreślił, że w ciągu 100 lat zmie-
niały się zadania strażaków. Dzisiaj to nie tylko 
gaszenie pożarów, ale różne ratownicze działania.  
– W 2010 strażacy zawodowcy byli wspierani 
ochotnikami w ratowaniu życia i mienia ludzi 
podczas powodzi – powiedział. - Dziękuję za spo-
łeczną pracę, służbę, bo bez waszego wsparcia nie 
poradzilibyśmy sobie. 

W imieniu marszałka województwa świę-
tokrzyskiego Adama Jarubasa wiceprezes OSP  
w Kielcach, druh Ireneusz Żak przekazał druhom 
grawerton z napisem:  „OSP w Łagowie jest przy-
kładem umiejętnego łączenia tradycji, kultury, 
wspaniałego dorobku poprzedników z elementami 
współczesności. Wszystko po to, aby skutecznie 
sprawdzać się w sytuacjach bojowych i chronić 
społeczność przed żywiołem. Z okazji 100 lat OSP 
przyjmijcie drodzy druhowie życzenia bezpiecznej 
służby i osobistej pomyślności”. 

Jubileuszu pogratulował strażakom Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Poprawy Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpie-
czeństwo w Poznaniu, Ryszard Fonżychowski. Prze-
kazał sprzęt, który jest niezbędny podczas szkoleń  
w udzielaniu pierwszej pomocy. Za zaproszenie 
podziękował wójt zaprzyjaźnionej gminy Łagów Lu-
buski Ryszard Oleszkiewicz. Strażakom podarował 
statuetkę Floriana, pani wójt - wiązankę kwiatów. 
Jubileuszu pogratulowała też wójt Rakowa Alicja 
Siwonia. Prezes PKS w Ostrowcu, Stanisław Wodyń-
ski podarował okolicznościową statuetkę, patrona 
strażaków. W uzgodnieniu z panią wójt zaprosił też 
strażaków na dowolną wycieczkę. Poseł Mirosław 
Pawlak zaproponował zwiedzanie Warszawy i po-
krycie kosztów wyżywienia.  

Dalsza część uroczystości miała miejsce przed 
Domem Strażaka. Uroczystość zakończyła zabawa 
taneczna pod gwiazdami. 

Odznaczeni
Medale Honorowe imienia Bolesława Chomi-

cza otrzymali: Jerzy Szczukiewicz, Józef Master-
nak, Złote Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
– Wiesław Piątek, Zdzisław Dziarmaga, Srebrne 
Medale – Stanisław Pietrzak, Marek Kowalik, 
Michał Garstka, Brązowe Medale – Bogdan Gie-
rada, Zbigniew Bera, Wojciech Duda, Rajmund 
Wróblewski, Stefan Partyka, odznaczenia „Strażak 
Wzorowy” – Mateusz Bajak, Mateusz Stróżecki, 
Szymon Bochniak, Jolanta Grabowska, Daniel Si-
tarz, Kamil Kargul.

Ponadto około 50 osobom wójt Małgorza-
ta Orłowska-Masternak i prezes OSP w Łagowie 
Paweł Garstka wręczyli ufundowane przez Urząd 
Gminy okolicznościowe Medale Pamiątkowe 
„100-lecia OSP w Łagowie”  

Goście 
Jego Ekscelencja Ksiądz biskup diecezji san-

domierskiej Krzysztof Nitkiewicz, poseł na Sejm, 
Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kiel-
cach - Mirosław Pawlak, członkowie Zarządu 
Powiatu Kieleckiego - Bogdan Gierada, Jacek 
Barański; Radna Powiatowa - Małgorzata Sitarz, 
Wójt Łagowa Lubuskiego Ryszard Oleszkiewicz, 
Alina Siwonia - Wójt Gminy Raków, Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce - Wojciech Furmanek, 
Honorowi Obywatele Łagowa i gminy Łagów- 
generał Aleksander Poniewierka, Proboszcz pa-
rafii w Nisku, ksiądz Franciszek Grela, proboszcz 
parafii w Starej Zbelutce - ksiądz Andrzej Miller; 
były duszpasterz OSP Łagów - ksiądz Dariusz Ko-
walski, Wikariusz parafii w Zaleszanach - Ksiądz 
Paweł Kata, Ksiądz Dziekan, proboszcz parafii  
w Łagowie - Jerzy Beksiński, Świętokrzyski Ko-
mendant Wojewódzki PSP w Kielcach nadbryga-
dier - Zbigniew Muszczak, Komendant Miejski PSP 

w Kielcach - starszy brygadier Krzysztof Janicki, 
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP  
w Kielcach - druh Ireneusz Żak, Naczelnik Wydzia-
łu Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Kielcach 
Marcin Charuba, przedstawiciele Wydziału Kwater-
mistrzowsko-Technicznego Komendy Miejskiej PSP 
w Kielcach - dowódca JR-G nr 1 w Kielcach Marcin 
Piecyk, były Komendant Miejski PSP w Kielcach 
Ryszard Kępiński, prezesi OSP: Raków - Bogdan 
Niezgoda, Szumsko - Kazimierz Wójcik, Chańcza 
– Jarosław Milewicz, Ociesęki – Janusz Juszczyk, 
Daleszyce – Henryk Rządkowski, Lechów – Albert 
Góral, Wola Jachowa – Przemysław Kobyłecki, Mi-
rocice – Stanisław Marzec, Piórków – Stanisław 
Gumuła, Klimontów – Andrzej Sośniak, Piotrów 
– Piotr Domagała, Sadków – Władysław Łata, 
Sędek – Kamil Kargul, Prezes Gminnego Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  
w Łagowie – Władysław Miechowicz, Dyrektor KRUS  
OR/Kielce – Tomasz Jagiełło, kierownik Wydziału 
Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego 
KRUS w Kielcach – Robert Szwagierczak, Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Poprawy Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i bezpie-
czeństwo” w Poznaniu – Ryszard Fonżychowski, 
Prezes Zarządu PKS w Ostrowcu Św. – Stanisław 
Wodyński, przedstawiciel firmy ASO Dudek w Czę-
stochowie – Andrzej Czerwonka, właściciel kopalni 
– Wojciech Duda, właściciel firmy Zmechanizowa-
ne Roboty Ziemne i Eksploatacji Kruszywa – Sta-
nisław Pietrzak, Dyrektor Banku Spółdzielczego  
w Łagowie – Aneta Krowińska, Agencja PKO BP 
w Łagowie – Barbara Foryś, Dyrektor ds. medycz-
nych NZOZ „Wielmed” w Łagowie – Ewa Wielgus-
Aplas, Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie 
– Wiesław Nawrocki, Dyrektor SP im. Jana Pawła 
II w Piotrowie -  Małgorzata Bęben, Dyrektor SP  
w Zbelutce Starej – Elżbieta Ginał, prezesi KGW  
w Piotrowie – Maryla Domagała, w Sędku – Ju-
styna Dachowska, w Czyżowie – Renata Lasek.    

A. Nowak
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Najpierw Przewodniczący Zbigniew Meducki 
przypomniał bogatą drogę Księdza Andrzeja Millera, 
gruntowne wykształcenie. Następnie odczytał uchwa-
łę o nadaniu honorowego obywatelstwa Księdzu Pra-
łatowi dr Andrzejowi Millerowi. Radni w głosowaniu 
podjęli uchwałę jednogłośnie. Rozległy się oklaski. 
Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak i Przewodni-
czący Rady Gminy wręczyli księdzu kwiaty, dyplomy. 
Wszyscy odśpiewali tradycyjne „Sto lat”.  

W głębokich słowach Wójt Małgorzata Orłow-
ska-Masternak zwróciła się do radnych i księdza 
proboszcza i wyraziła zadowolenie, że mogła 
uczestniczyć w uroczystości nadania honorowego 
obywatelstwa Księdzu Andrzejowi Millerowi, który 
poświęcił 27 lat życia na pracę w parafii Zbelutka 
w gminie Łagów. Przybył do pięknej świętokrzy-
skiej wsi, oazy spokoju, do ludzi potrzebujących 
duchowego przywódcy, mądrego, życiowego prze-
wodnika. Najwidoczniej miejsce to i ludzie spełnili 
oczekiwania kapłana, skoro nadal jest w parafii.  

-  Znamy Księdza Proboszcza jako mądrego, 
dobrego człowieka, który ze współczuciem potrafi 
pochylić się nad cierpiącym, służyć radą błądzącym, 
wspomagać biednych, utwierdzać w słuszności dzia-
łań, uczyć zasad wiary – mówiła podczas sesji wójt. 

Ksiądz Andrzej Miller  
honorowym obywatelem gminy Łagów
Rada Gminy podczas wyjazdowej sesji w Starej Zbelutce w dniu  
16 maja podjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa gmi-
ny Łagów Księdzu Prałatowi, Proboszczowi Parafii pw. Św. Doroty,  
dr Andrzejowi Millerowi. Sesja miała charakter uroczysty, nie brako-
wało podziękowań, pięknych życzeń, kwiatów, wspaniałego występu 
uczniów. 

-  Niezwykła skromność, 
godność i kultura osobi-
sta sprawiła, że szybko 
uzyskał opinię przyja-
ciela, ojca duchowego, 
na którego uwagę może 
liczyć każdy bez względu 
na pozycję społeczną, 
stan majątkowy czy poziom wykształcenia, wiek. 
Zawsze, gdy tylko mam okazję uczestniczyć w wy-
darzeniach społecznych na terenie parafii Zbelutka, 
widzę z ludźmi księdza proboszcza. Wzrusza mnie 
widok duszpasterza, do którego garną się ludzie, 
których nie krępuje osoba duchownego i z którym 
znajdują autentyczne porozumienie, a od Jego oso-
by emanuje szczęście i radość jedności „ze swoimi”. 
Tak wiele ksiądz zrobił dla nas, a nigdy nie zabiegał 
o zaszczyty, splendor, oficjalne wyrazy wdzięczności 
czy materialne dobra. 

W imieniu własnym i wiernych wójt po-
dziękowała księdzu za prawość, przebywanie 
z ludźmi, dobroć ojcowską, życzliwość. Życzyła 
dużo zdrowia, wielu lat życia, a nade wszystko 
dużo radości z oglądania obfitych owoców swo-
jej wytężonej pracy. - W dniu dzisiejszym czcimy 
pamięć świętego Andrzeja Boboli, kapłana, misjo-
narza, męczennika kościoła, autora tekstu ślubów 
lwowskich króla Jana Kazimierza – przypomniała 
. - Tak się składa, że ten święty jest patronem 
księdza proboszcza Andrzeja Millera. Mamy więc 
zaszczyt uczestniczyć również w imieninach nasze-
go czcigodnego duchownego. Życzę księdzu pro-
boszczowi zdrowia, obfitości łask Bożych, poczucia 
spełnienia życiowej misji i wszelkiej pomyślności. 
Wszystkiego najlepszego! 

Ksiądz Andrzej Miller opowiadał, jak pierwszy 
raz jechał do Łagowa.  Młodzież, która mu towa-
rzyszyła śpiewała: „W góry, w góry, miły bracie...” 
. Ksiądz przypomniał  bogatą historię, związki Ła-
gowa i Zbelutki. Biskup kujawski Zbylut, który we-
dług Długosza zbudował kościółek w Zbelutce, był 
także kapelanem królowej Elżbiety Łokietkówny. 
Przez jego względy Łagów uzyskał prawa targów 
w czwartki. - Pobyt tutaj niewątpliwie uważam za 

łaskę niebios – nie ukrywał ksiądz. - W tych stro-
nach się zakochałem. Lubiłem często wędrować 
jeszcze w młodszych latach do szkoły, na lekcje 
katechezy, właśnie tam, poprzez urocze doły, 
wąwozy. Czasem, jak zadyszka mnie dopadła, 
przystawałem, lubiłem popatrzeć na krajobraz.  
W tej chwili czuję się wyniesiony jak na piedestał. 
Jestem wzruszony. Samo trwanie tu przez 27 lat 
może nie było wielkim trudem, ale to spory szmat 
czasu. Czuję się jakby przeceniony. 

Najlepsze życzenia miłości, uśmiechu na co 
dzień, zdrowia i radości złożyły księdzu dzieci.  
Z pięknymi kwiatami, podziękowaniami, życze-
niami zwróciły się też do księdza sołtyski – przed-
stawicielki sołectw wchodzących w skład parafii 
Zbelutka. Dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej 
Elżbieta Ginał zapowiedziała występ dzieci, które 
w ten sposób chciały wyrazić księdzu szacunek.

Dziewczynki tańczyły z parasolkami w rytm 
znanego utworu Fryderyka Chopina  „Preludium 
deszczowe”. Uczniowie zaśpiewali piękną pieśń 
„Sutanna” ze słowami: „Wystarczyła ci sutanna 
uboga i ubogi wystarczył ci ślub...”. Wykonali 
także utwór „Panna pszeniczna” z repertuaru 
Haliny Frąckowiak. Na koniec przypomnieli po-
pularną piosenkę: „Wszystkiego najlepszego, 
radości, szczęścia moc, słoneczka wesołego, snów 
pięknych co noc...”. Program taneczny, słowno-
muzyczny przygotowała Justyna Gach i Grażyna 
Lisińska  pod kierunkiem dyrektor Elżbiety Ginał.  

Przewodniczący Zbigniew Meducki i Wójt 
Małgorzata Orłowska-Masternak podziękowali 
za piękne występy i podarowali dzieciom drobne 
upominki.

A. Nowak
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W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęło 21 
zakładek, które zawierały zgodnie z życzeniem 
Organizatora elementy graficzne kojarzące się  
z książka, biblioteką i czytelnictwem. 

W dniu 17 maja bieżącego roku komisja 
konkursowa w składzie: Beata Kuca, Urszula 
Grzesik, Małgorzata Foryś oceniła prace - biorąc 
pod uwagę dobór treści, oryginalność i pomysło-
wość, walory artystyczne i estetyczne oraz wkład 
pracy. 

Laureatami zostali: miejsce: Dawid Zemsta  
(Publiczne Gimnazjum w Łagowie, kl. IIId),  
II miejsce:   Magdalena Pietrzak  (Szkoła Podsta-
wowa w Rudzie, kl. III), III miejsce: Hubert Czekaj  
(Szkoła Podstawowa w Łagowie, kl. VIa), wyróż-
nienia:  Dominika Partyka (Publiczne Gimnazjum 
w Łagowie, kl. IId), Monika Różalska  (Szkoła 
Podstawowa w Łagowie, kl. VIb), Katarzyna Tyrała  
(Szkoła Podstawowa w Łagowie, kl. VIa), Wiolet-
ta Sitarska  (Publiczne Gimnazjum w Łagowie,  
kl. IIIb). 

Na warsztatach w dniu 2 maja 2012 roku 
zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Łagowie uczniowie starszych klas szkół 
podstawowych oraz gimnazjum poznali pod kie-
runkiem Małgorzaty Foryś i Beaty Kucy zakładkę 
pergaminową, która łączy prostotę z funkcjo-
nalnością i pięknem przyrody. Technika perga-
minowa polega na zdobieniu kalki za pomocą 
takich metod jak: wytłaczanie, cieniowanie, 
dziurkowanie, wygniatanie i malowanie. Zajęcia 
odbyły się w 2 grupach po 10 uczestników. Prace 

można obejrzeć w siedzibie Biblioteki, ul. Słup-
ska 5 – zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godz. 800 -1600. 

Konkurs i warsztat  zrealizowano w ramach 
projektu „Biblioteka i książka - receptą na nudę” 
dofinansowanego przez Gminna Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych  w Łagowie. 

Małgorzata Foryś  
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Łagowie 

Jubileuszowe  
i pergaminowe zakładki
Gminna Biblioteka Publiczna w Łagowie na przełomie kwietnia i maja 2012 roku zaprosi-
ła uczniów kl. „0” –VI szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły zawodowej do udziału  
w  konkursie plastycznym „By czytać się chciało – zakładkę zrób wspaniałą !” Konkurs został 
ogłoszony z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu  65- lecia powstania placówki. 
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Całkowita kwota Kwota dotacji Termin  
wykonania do:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 
małą infrastrukturę  

turystyczno-wypoczynkową poprzez  
wykonanie „Przystanku Turystycznego”  

w msc. Stara Zbelutka

33.616,32 zł 70 % kosztów  
kwalifikowanych zadania 15.08.2012 r.

Plac zabaw  
„Wesołe Skrzaty” w Sędku 27.352,32 zł 70 % kosztów  

kwalifikowanych zadania 15.08.2012 r.

Remont drogi gminnej  
Łagów- Małacentów 573.219,54 zł 173.915,00 zł 31.08.2012 r.

Remont drogi gminnej nr 001485T  
Łagów-Sędek w km 2+012 do km 3+412 

(nowy numer drogi 338001T)
528.998,86 zł 322.408,00 zł 15.09.2012 r.

Remont drogi gminnej Czyżów-Wołyń 
338019T w km 0+000 do 0+750 284.888,17 zł 155.279,00 zł 15.09.2012 r.

Remont drogi gminnej  
Baraniec- Olszowiec nr 338009T  

w km 0+000 do 1+005
175.305,63 zł 117.620,00 zł 15.09.2012 r.

Remont drogi gminnej Łagów-Sędek  
nr 338001T w km 0+000 do 0+210 54.756,65 zł 41.107,00 zł 15.09.2012 r.

Modernizacja oświetlenia - etap II 211.715,79 zł 31.08.2012 r.

Termomodernizacja obiektu użyteczności pu-
blicznej - Szkoła Podstawowa w Rudzie

W trakcie  
roztrzygnięcia

PLANOWANE PROJEKTY

Odnowa wsi Łagów - modernizacja  
i wyposażenie świetlicy  

i wyposażenie placu zabaw.

Łączna wartość  
dofinansowania,  

które może uzyskać Gmina 
Łagów  

wynosi 383.358,67 zł
Odnowa wsi Płucki  

poprzez utworzenie boiska sportowego.

Cykl imprez okolicznościowych  
w Gminie Łagów,  

w ramach projektu Mała Odnowa Wsi.
14.324,68 zł

Rewitalizacja rynku - Etap II

 Kolejną dużą inwestycją jest modernizacja 
oświetlenia - etap II, która obejmuje wymianę 
202 szt. opraw oświetleniowych ze źródłami 
rtęciowymi w Łagowie na energooszczędne tzn. 
oprawy ze źródłami sodowymi posiadające duży 
strumień świetlny w stosunku do zainstalowanej 
mocy, a także oprawy typu LED. 

Zostanie również wybudowany przystanek tu-
rystyczny w Starej Zbelutce oraz plac zabaw „We-
sołe Skrzaty” w Sędku. Zadanie dofinansowane  
w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju. 

Gmina Łagów wnioskuje również o przyznanie 
pomocy w ramach projektu Odnowa Wsi. Łączna 
wartość dofinansowania, które może uzyskać Gmi-
na Łagów wynosi 383.358,67 zł. 

W dniu 20 czerwca 2012 r. Gmina otrzymała 

kolejną w tym roku promesę na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont 
drogi gminnej Łagów - Sędek w km 2+062 do 
km 3+092 na kwotę 250.000,00 zł.

W dniu 12 lipca 2012 r. Pani Małgorzata 
Orłowska – Masternak - Wójt Gminy podpisała 
umowę dotacji na remont drogi gminnej Łagów 
- Małacentów realizowanej w ramach Programu 
Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebu-
dowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo 
- Dostępność- Rozwój”.

Rada Gminy Łagów podjęła uchwałę  
o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Kie-
leckiego w wysokości 350.000,00 zł na remont 
dróg powiatowych: Nr 0340T- Lechówek- Płuc-
ki- Łagów od km 1+420 do km 2+530; Nr 
0345T- Wola Łagowska- Gęsice- Niwa od km 

6+220 do km 7+620.
Chcąc godnie uczcić 100 lecie działalności 

jednostki OSP w Łagowie konieczne było wykona-
nie prac remontowo-  inwestycyjnych w otoczeniu 
łagowskiej remizy.

Rozpoczęto je od utwardzenia kostką brukową 
placu przed budynkiem. Prace wykonali pracowni-
cy Urzędu Gminy z materiałów  zakupionych przez 
Gminę. Na utwardzonym placu postawiono maszt 
flagowy i postument pod figurę Św. Floriana – 
patrona strażaków. Na postumencie umieszczono 
zakupioną przez Gminę figurkę Świętego oraz pły-
tę okolicznościową. Łączna wartość ustawionych 
obiektów wyniosła 3.263,05 zł.

Kolumnę przygotował  
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych UG  

w Łagowie

Inwestycje na terenie Gminy Łagów
Rozstrzygnięto kolejne postępowania przetargowe na zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Łagów. Zostanie wyremontowane 
łącznie 3365 mb dróg o nawierzchni asfaltowej, na które pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach podziału 
środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 3345 mb drogi gminnej Łagów- Małacentów realizowanej w ramach Programu Wieloletniego 
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” oraz 2510 mb dróg powiatowych.
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Filia Biblioteczna w Zbelutce przygotowała wieczorek poetycki poświę-
cony poetce ludowej regionu świętokrzyskiego. Uroczystość odbyła się 
5 maja 2012r. na którą przybyło 15 osób. Wszyscy z zaciekawieniem 
wysłuchali prezentowanych wierszy.  

KATARZYNA ZABOROWSKA urodziła się w Wilkowie 25 grudnia 1879 
roku. Od siódmego roku życia była „na wychowku” u bezdzietnego małżeństwa. 
Do szkoły nie chodziła nigdy, sama nauczyła się trochę czytać, pisać nigdy nie 
umiała.Wyszła za mąż za Jana Zaborowskiego mając dwadzieścia trzy lata. Miała 
ośmioro dzieci, z których wychowało się czworo. Całe życie pracowała w gospodar-
stwie. Wiersze układa od piętnastego roku życia. Po raz pierwszy drukowane były  
w czasopiśmie „Literatura ludowa” w 1957 roku, w artykule poświęconym jej twór-
czości, zatytułowanym Echa spod Łysicy, następnie w „Tygodniku Kulturalnym”  
i innych pismach. Wielokrotnie pojawiały się w audycjach radiowych i telwizyjnych. 
Znalazły się też w antologii poezji ludowej Jana Szczawieja oraz w tomiku Wieś 
tworząca (wydanym przez Wydawnictwo Lubelskie). O Katarzynie Zaborowskiej 
zrealizowany został film pt. „Echa spod Łysicy”. Zmarła 5 maja 1967 roku.

M. Karbowniczek

Wieczorek poetycki  
w bibliotece 
publicznej  
w Starej Zbelutce

Jak co roku uczniowie z Gminnego Zespo-
łu Szkół - Szkoła Podstawowa w Łagowie 
mieli zorganizowane w maju 2012 roku 
szkolenia na kartę rowerową. 

Szkolenia teoretyczne zorganizowane i prze-
prowadzone przez koordynatora bezpieczeństwa 

ruchu drogowego Panią mgr Grażynę Słowiń-
ską, aspiranta Tomasza Królaka z Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Kielcach i n-la techniki p.mgr Jacka Gałkiewi-
cza zostały uwieńczone pozytywnie zdanym eg-
zaminem praktycznym na kartę rowerową przez 

37 uczniów. Nad bezpieczeństwem w trakcie 
egzaminu praktycznego dodatkowo czuwali 
n-le wychowania fizycznego Pani mgr Agata 
Bochniak i Pan mgr Jan Bąk.

G. Słowińska

Szkolenia na kartę rowerową
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Cykl warsztatów oraz indywidualnego doradz-
twa  odbywa się w Pizzerii „Piekiełko” w Łagowie, 
ul. Rynek 18. 

W dniach 21-22.06.2012 r. 8 Beneficjentów 
Ostatecznych  projektu uczestniczyło w treningu 
kompetencji społecznych. 

Cele treningu:
- eliminowanie barier komunikacyjnych, asertyw-

ność, wyrażanie siebie;
- poznanie swoich potrzeb i zainteresowań;
- radzenie sobie ze stresem;
- analiza słabych i mocnych stron, przełamywanie 

barier emocjonalnych;
- wytwarzanie motywacji do aktywności życiowej, 

a zwłaszcza społecznej i zawodowej;
- kreowanie wizerunku regionu turystycznego;
- tworzenie produktów turystycznych i oferty kul-

turalno – rozrywkowej. 
 Kolejno każda z uczestniczek weźmie udział 

w indywidualnych spotkaniach z doradcą za-
wodowym oraz psychologiem. Celem ogólnym 
doradztwa jest opracowanie Indywidualnego 
Planu Działania dla każdej uczestniczki oraz 
jego realizacja, określenie zainteresowań i pre-
ferencji zawodowych, poradnictwo ułatwiające 
wejście na rynek pracy i poszukiwanie ofert 
pracy. Poradnictwo psychologiczne ma na celu 

Rozpoczęto warsztaty aktywizacji zawodowej  
i społecznej z uczestnikami projektu  
„Integracja społeczna poprzez twórczość ludową”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie informuje, iż  - w związku z realizowanym projektem systemowym, w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn.: „Integracja społeczna poprzez twórczość ludową” -  w dniu 21 czerwca 2012 roku zostały rozpoczęte „Warsztaty z doradcą 
zawodowym”, „Warsztaty z psychologiem” oraz „Trening kompetencji społecznych”. 

nakreślenie planu rozwoju dla każdej uczest-
niczki projektu, w tym: 
- umiejętność komunikacji;
- analiza swoich mocnych i słabych stron, prze-

łamywanie barier emocjonalnych;
-  kreatywne rozwiązywanie problemów;
- radzenie sobie ze stresem;

- wskazanie możliwości dalszego rozwoju osobi-
stego i społecznego.

Informacji nt. projektu udzielają pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łago-
wie, ul. Rynek 62, codziennie w godzinach pracy 
Ośrodka. 

M. Kupka
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Banku Żywności, Maria Adamczyk przypomniała 
o bardzo dobrej współpracy z gminą, która jest jej 
szczególnie bliska, bo tu się urodziła i wychowała. 
Zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, Zdzisława 
Sitarz-Żelazna podziękowała za oddawanie krwi. 

Oblegane stoiska
Przez całe popołudnie odbywały się gry  

i zabawy dla dzieci. Najmłodsi korzystali z dmu-
chanych zjeżdżalni, trampolin, karuzeli. Spora 
kolejka chętnych ustawiała się, by przewieźć się 
na kucyku.  

Zainteresowaniem cieszył się konkurs pla-
styczny. Dzieci otrzymywały farby, pędzle, kredki, 
kartony. Rysowały niedźwiadki, rybki, herb Łago-
wa, kwiatki, słońce. Wystawa najlepszych prac 
gromadziła sporo mieszkańców. Młodzi artyści 

otrzymywali w nagrodę drobne upominki, słody-
cze, pluszowe zabawki.     

Oblegane były stoiska poszczególnych so-
łectw. Panie z Sędka zachęcały do spróbowania 
chleba własnego wypieku, ciasta drożdżowego. 
Smakował wszystkim serwowany przez nie kom-
pot truskawkowy. Tradycyjnymi potrawami czę-
stowały mieszkańców panie z Piotrowa. Każdego 
było stać na kiełbaski z grilla. Sołectwo Lechówek 
zachwalało swojski smalec ze skwarkami, ogórki 
kiszone. Na pachnące, smaczne ciasta zapraszały 
panie z Czyżowa. Ciast tortowych i rurek z kremem 
nie brakowało na stoisku Gęsic. Sporo osób gro-
madziły stoły z miodami, z których słynął dawniej 
Łagów i okolice. Obecnie Gminne Koło Pszczelarzy 
nawiązuje do tych pięknych tradycji.    

Oklaski dla KGW
Prawdziwą furorę wywoływały występy zespo-

łów Kół Gospodyń Wiejskich. Najpierw na scenie 
pojawiły się panie z Piotrowa na czele Marylą 
Domagałą. Występ rozpoczęły od nostalgicznej 
pieśni „Zachodzi słoneczko za las kalinowy”. Po-
tem panie zaśpiewały utwory: „Eljasz”, „Jestem 
chłopak ładny”. Na koniec wystąpiły ze swym 
popisowym numerem, przyśpiewkami o Piotrowie 
z wpadającymi w ucho słowami: „Nasz kochany 
Piotrów, piękna okolica, kto tutaj przyjedzie, to się 
nią zachwyca”. 

– Dwanaście pań prezentowało się na scenie 
– mówi Maryla Domagała. – I każda, jak zwykle, 
starała się pokazać z jak najlepszej strony. To już 
mamy we krwi, by promować naszą gminę. 

Oklaskami witano panie z Sędka, które pre-
zentują się w nieco lżejszym repertuarze. Zaczęły 
od znanej piosenki Jolki i Pietrka z popularnego 
serialu telewizyjnego „Ranczo”. Później piękny 
utwór „Miłość jak wino” zadedykowały pani wójt 
z okazji jej imienin. Zaśpiewały także składankę  
o każdej pani z zespołu. Była „Lipka”, a także 
znany przebój na Euro – „Koko, Euro, spoko”. 
– Nie zabrakło popularnego już w naszym środo-
wisku skeczu o układach damsko-męskich – opo-
wiada szefowa zespołu Justyna Dachowska. – Tu  

(dalszy ciąg na stronie 12)
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w popisowej scence zawsze świetnie prezentują 
się: Małgorzata Błosińska i Katarzyna Skowroń-
ska.      

Dzieci w obiektywie reporterów  
Na scenie  pojawiały się zespoły szkolne. 

Dużymi oklaskami nagradzano grupę Zbelutcza-
nie, którą z powodzeniem prowadzi Stanisława 
Grad. Dzieci brawurowo zaśpiewały „Furmana”. 
Na wesoło wykonały ostatni przebój „Koko, Euro, 
spoko”. Przypomniały też piękną pieśń „Tam  
w Górach Świętokrzyskich”. Utwór opowiada  
o Orłowinach, niewielkiej miejscowości koło Sęd-
ka, która przestała istnieć. Swoją książkę repor-
terską „Orłowińska ballada” promował na scenie 
redaktor Andrzej Nowak. O dawnej miejscowości 
mówił Eugeniusz Augustowski,  który mieszka te-
raz w gminie Wojciechowice.     

Podobał się wszystkim „Smerfny Rap” w wy-
konaniu dość oryginalnie ubranych dzieci z dwóch 
grup prowadzonych przez punkt przedszkolny  
w Łagowie. Pierwszą, „Smerfy”, w strojach bia-
ło-niebieskich przygotowały panie – Ewa Piątek 
i Renata Sarnecka, drugą, „Kangurki”, w strojach 
biało-różowych, panie – Wioletta Śliwińska i Ewa 
Rycąbel. We wspaniałej rewii wystąpiło razem 40 
dzieci. Pełne żywiołowości i naturalności dzieci 
skupiły wokół siebie największą liczbę fotorepor-

terów. Każde z rodziców chciało mieć fotografię 
swej pociechy występującej na scenie. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej ze Starej Zbe-
lutki ciekawie zaprezentowały się w układzie ta-
necznym do „Preludium deszczowego” Fryderyka 
Chopina. Zaśpiewały też utwór nawiązujący do 
Euro – „Kocham cię, Polsko”. Przygotowała je do 
występów Grażyna Lisińska. 

Doskonale spisały się dzieci z klas IV-VI ze 
Szkoły Podstawowej w Piotrowie. Prezentował się 
też pod kierunkiem Moniki Durlej zespół taneczny 
„Kaskada” ze Szkoły Podstawowej w Łagowie. 
Dzieci z klas I i II wykonały „Małego farmera”,  
z klas I –III i V „Wakacyjny przebój”.  

Świetnie w repertuarze polskim i zagranicznym 
prezentowali się wokaliści: ze Szkoły Podstawowej 
– Izabela Sławska i Jakub Duda, z Gimnazjum 
-  Aleksandra Herbuś, Katarzyna Miller, Zuzanna 
Łach, spośród absolwentów – Sylwia Miechowicz.   

Wystąpili także uczniowie z zespołu 208 
Grupy Rockowej z Gimnazjum w Łagowie, których 
przygotowywali: Wiesław Nawrocki i Jacek Wójcik. 
Z kolei w zespole folkowym Folkrockers wystąpiło 
dwóch uczniów gimnazjum i dwóch absolwentów. 

Gwiazda wieczoru
Prawdziwą gwiazdą wieczoru był Don Va-

syl, który zaraz po przyjeździe nawiązał kontakt  
z mieszkańcami. Chętnie rozmawiał z ludźmi, 
pozwalał się fotografować, składał autografy. Gdy 
zaczął śpiewać znane przeboje: „Graj mi piękny 
Cyganie”, „Tańcz ze mną moje życie”, prawie 
wszyscy tańczyli na płycie Rynku. Mieszkańcy 
wzruszali się podczas wykonywania takich przebo-
jów, jak „Jedno jest niebo dla wszystkich”, „Życie 
to są piękne chwile”, „A kiedy przyjdzie noc”. 
Znakomitemu soliście pomagał zespół cygański, 
w którym zwracały uwagę żywiołowe artystki  
w długich, kolorowych sukniach.

Pokazy ogni sztucznych i dyskoteka pod 
gwiazdami z zespołem Karta Projekt Band były 
ostatnimi punktami uroczystości w Łagowie. 

Dar życia
W tym roku do ambulansu Świętokrzyskiego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który 
zawitał do Ośrodka Zdrowia przy ulicy Słupskiej, 
zgłosiły się 82 osoby. Ostatecznie do oddania 
krwi zakwalifikowano 65. Łącznie zebrano około  
30 litrów. 

Krew z Łagowa trafi do najbardziej potrzebu-
jących w naszym regionie, ofiar wypadków i cho-
rych. To najpiękniejszy, konkretny wymiar pomocy 
drugiemu człowiekowi. 

A.Nowak

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

Europa inwestująca w obszary wiejskie
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IV Piotrowska Majówka
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Po dziesięciu miesiącach wszyscy uczniowie  
i nauczyciele z terenu Gminy Łagów zakoń-
czyli naukę i pracę w szkołach. W podniosłym 
nastroju 29 czerwca br. w szkołach w Zbelutce 
Starej, Czyżowie, Rudzie, Piotrowie i Łagowie 
nastąpiło uroczyste rozdanie świadectw,  na-
gród i wyróżnień, a także podziękowań dla 
rodziców zaangażowanych w życie szkoły. 

Uczniów i nauczycieli przed wakacjami żegna-
ła Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska –Ma-
sternak., która w krótkich słowach podziękowała 
wszystkim za kolejny rok szkolny 2011/2012 i ży-
czyła udanych i bezpiecznych wakacji. Dla najlep-
szych uczniów klas VI szkół podstawowych i klas 
III gimnazjum, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Łagów i którzy osiągnęli najwyższe wy-
niki w nauce Pani Wójt przygotowała wyróżnienie 
w postaci stypendium w wysokości 500 zł. Otrzy-
mali je uczniowie: Patrycja Błońska – SP Piotrów, 
Karolina Łach, Katarzyna Tyrała, Karolina Gadow-
ska, Hubert Czekaj, Bartosz Zacharski, Iwona Lech, 

Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2011/2012

Martyna Dziarmaga, Aleksandra Gałka, Tomasz 
Sitarz, Weronika Klimek, Wiktoria Mizera, Dawid 
Kołodziej, Weronika Taborska, – SP Łagów, Błażej 
Łucki, Dawid Zemsta, Karolina Serwata, Katarzyna 
Ginał, Ewelina Bera, Wioletta Sitarska, Rafał Ku-

kiełka, Magdalena Czekaj – Publiczne Gimnazjum 
w Łagowie.

Wszystkim stypendystom i uczniom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

A.R
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Podczas sesji skarbnik gminy Małgorzata 
Sitarz przypomniała, że wójt Małgorzata Orłow-
ska-Masternak złożyła sprawozdanie z wykonania 
budżetu Przewodniczącemu Rady Gminy. Dołączy-
ła do niego sprawozdania finansowe. Na ich pod-
stawie Komisja Rewizyjna wystosowała wniosek  
o udzielenie absolutorium do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, która go pozytywnie zaopiniowała. 

- Jednogłośnie zaaprobowaliśmy zarówno 
sprawozdanie z realizacji budżetu, jak i  informację 
o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania 
finansowe – powiedział podczas sesji przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Kotwa.

Dochody wyniosły 25,8 mln zł przy zaplano-
wanych 26,5 mln, wydatki – 23,3 mln przy zapla-
nowanych 26,9 mln zł. Poprzedni rok zamknął się 
2,5-milionową nadwyżką. Przychody wyniosły 2,5 
mln zł i pochodziły z nadwyżki środków w końcu 

2010 r. oraz z kredytów. Rozchody wyniosły 4 mln 
zł i sfinansowano z nich spłaty rat kapitałowych 
zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
Stan zobowiązań w końcu 2011 r. wyniósł 3 mln 
zł, należności budżetu – 1,7 mln zł.        

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium 
wójt Małgorzacie Orłowskiej-Masternak, która 
zaraz po głosowaniu wszystkim podziękowała. 
- Jestem zadowolona z jednogłośnego przyjęcia 
absolutorium – powiedziała pani wójt już podczas 
przerwy. - To wspólna praca zarówno moja, jak  
i Rady Gminy. Była tak owocna, że Regionalna 
Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała bu-
dżet, który ma wysokie wskaźniki. To nasz wspól-
ny wysiłek. Jeszcze raz dziękuję radnym za dobrą 
pracę. To wynika z naszej dobrej, wspólnej pracy. 

Pani wójt zapytana o kontrowersje podczas 
udzielania absolutorium w sąsiednich gminach, 

uprawianie polityki, odpowiedziała: - Tu jest jed-
nomyślność, nie ma kontrowersji, poziom gminy 
nie jest miejscem na prowadzenie polityki. To nasz 
mały region i powinniśmy wspólnie działać dla 
dobra naszych mieszkańców, a nie zajmować się 
polityką. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Meduc-
ki podkreślił, że wykonanie budżetu przez panią 
wójt było dobre, więc zasadne było udzielenie 
absolutorium. 

- Budżet był wykonany w 97 proc., zachodziły 
zmiany, wyrażaliśmy zgodę – wyjaśniał. - Dość 
szybko i sprawnie przedyskutowaliśmy sprawę  
w komisjach. Nie było problemów. Budżet został 
prawidłowo wykonany. Udzieliliśmy jednogłośnie 
absolutorium.

A. Nowak

Absolutorium dla pani wójt
Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Łagów Małgorzacie Orłowskiej-Masternak.  
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W niedzielę, 24 czerwca, w Czyżowie odbył 
się festyn rodzinny pod hasłem „Żyjmy z eko-
logią w zgodzie, pomóżmy przyrodzie”. Po 
mszy świętej odprawionej na placu przed bu-
dynkiem szkoły rozpoczęła się część oficjalna. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Zofia Godzwon 
powitała zaproszonych gości i podziękowała 
sponsorom. Dyplomy za życzliwość i wsparcie fi-
nansowe otrzymali: wójt gminy Łagów Małgorzata 
Orłowska-Masternak, sołtys wsi Czyżów Wiesław 
Lasek, prezes Banku Spółdzielczego w Łagowie 
Aneta Krowińska, przedsiębiorca Ryszard Pająk, 
za przekazanie wyrobów wędliniarskich – Józef 
Kamiński, za organizację konkursu ekologiczne-
go i podarunki dla dzieci – Andrzej Zagnieński 
z Nadleśnictwa Łagów, za ogromne zaangażo-
wanie - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Wsi Czyżów, radny Rady Gminy Mirosław Duda. 
Specjalne podziękowania dyrektor przekazała 
miejscowemu  Kołu Gospodyń Wiejskich, rodzicom 
uczniów i przedszkolaków. 

 - To świetne połączenie festynu rodzinnego  
z Dniem Dziecka i promocją ekologii – powiedział 
członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gie-
rada. - Jako leśnikowi ekologia  jest mi bardzo 
bliska. Cieszę się z zaproszenia na festyn. Takie 
spotkania są bardzo potrzebne w dobie zabiega-
nia i pośpiesznego życia. Dziękuję wszystkim za 
organizację festynu. Cieszę się, że jesteśmy razem 
i tworzymy wspólnotę lokalną. Życzę dzieciom we-
sołych, szczęśliwych wakacji.

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak i Bog-
dan Gierada obdarowali wszystkie dzieci słodycza-
mi. W części artystycznej najmłodsi wystąpili z pro-
gramem ekologicznym, który składał się z wierszy, 
piosenek, tańców. Ciekawie wyglądały ekologiczne 
stroje maluchów. Na scenie pojawiły się wszystkie 
dzieci, 15 przedszkolaków i 17 uczniów klas I-III 
miejscowej szkoły. Program przygotowały: Zofia 
Godzwon, Jadwiga Słabowska, Grażyna Bełus. 

Festyn z ekologią 
Powodzeniem cieszył się konkurs przyrodniczy, 

który prowadził Andrzej Zagnieński. Wzięły w nim 
udział zespoły składające się z dzieci i rodziców. Py-
tania nie były trudne, wszyscy otrzymali nagrody. 

 Następnie pojawiły się na scenie panie z KGW 
z Sędka, które przyjechały na festyn wozem przy-
branym zielonymi gałązkami. Świetnie prezento-
wały się członkinie miejscowego KGW.  – Pierwszy 
raz śpiewamy publicznie – nie ukrywała liderka 
zespołu Małgorzata Lasek.

Panie z Czyżowa prezentowały też wyroby  
z masy solnej, bibuły, a także przysmaki kulinar-
ne, smalczyk własnej roboty, ciasta świętokrzy-
skie. Dumą ich koła są różnego rodzaju nalewki  
z truskawek, malin, cytryn, pigwy, wiśni. 

Sporym zainteresowaniem cieszyły się pokazy 
strażaków. Druhowie z OSP zapoznawali młodzież 
z zasadami udzielania pierwszej pomocy, ratow-
nictwa medycznego. Pokazywali sprzęt gaśniczy. 

Pogoda dopisała. Dzieci chętnie korzystały  
z przygotowanych dla nich atrakcji. Dużym po-
wodzeniem cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie. 

Wszyscy mogli z nich korzystać bezpłatnie. Ze 
świetnym koncertem wystąpił gościnnie zespół 
Pierzchniczanie z Pierzchnicy. Muzyka pod gołym 
niebem rozbrzmiewała do godziny 22. 

Zadowolony z festynu był radny Mirosław 
Duda. Prowadzone przez niego Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów otrzymało z programu 
unijnego 1500 zł dofinansowania. Wystarczyło 
na organizację imprezy, darmowy poczęstunek 
dla wszystkich, kiełbaski, kaszanki z grilla, dla 
dzieci – napoje, słodycze. Tym bardziej, że wójt 
sponsorowała zjeżdżalnię dla dzieci, włączyła się 
w organizację 

  Inicjatywy mieszkańców Czyżowa chwali 
wójt Małgorzata Orłowska-Masternak. – Aktyw-
ność mieszkańców co roku wzrasta – podkreśla. 
- To już kolejne spotkanie, które organizujemy  
w sołectwie. Do festynu włączyło się też Nadleśnic-
two Łagów ze swoim konkursem, straż pożarna. 
Myślę, że coraz więcej różnych organizacji będzie 
brało udział w takich spotkaniach.

A.Nowak
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17 czerwca br. w Rudzie odbył się piknik 
rodzinny. Imprezę zorganizowano na placu 
przy Szkole Podstawowej. 

Tuż po oficjalnej części imprezy, uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Rudzie, dali pokaz artystyczny 
nawiązujący do Dnia Matki i Dnia Ojca. Dzieci wy-
kazały się niezwykłym talentem aktorskim i muzycz-
nym, co gromkimi brawami nagrodziła widownia. 
Wystąpił również zespół muzyczny „The Beatles” 
który wykonując największe przeboje, przeniósł nas  
w klimat niezapomnianych lat 60 i 70. 

Wszyscy uczestnicy pikniku mogli podziwiać 
prace plastyczne wykonane przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Rudzie. Tematyka prezentowanych 
prac to: „Rodzina w oczach dziecka”, „Ciekawe 
miejsca w mojej miejscowości”. 

Niewątpliwą atrakcją pikniku, była ogromna 
zjeżdżalnia do której ustawiały się kolejki chętnych 
dzieci. Wynajem zjeżdżalni został sfinansowany 
przez  Panią Wójt Gminy Łagów. W trakcie impre-
zy na wszystkich uczestników czekały bezpłatne 
przekąski oraz gry i zabawy dla całej rodzinny.  

Piknik okazał się wspaniałą okazją do spo-
tkania w gronie rodzinnym. Piknik rodzinny za-
kończyła zabawa taneczna.

A.R

Piknik rodzinny w Rudzie
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Patryk Tyrała uzyskał średnią 4,90. Najlepiej 
radził sobie z matematyką, fizyką, przedmiotami 
ścisłymi. Planuje kontynuować naukę w klasie 
matematyczno-fizyczno-informatycznej Liceum 
Ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego 
w Kielcach albo w LO imienia Hanki Sawickiej. 
- Interesuje mnie matematyka, bo wszędzie ma 
zastosowanie – mówi. - Może być pomocna  
w mechanice samochodowej, przedmiotach tech-
nicznych, które lubię. Chcę w przyszłości zostać 
architektem. Nie wybrałem jeszcze konkretnego 
kierunku, bo mam jeszcze czas.

Biologia i chemia to ulubione przedmioty 
Karoliny Serwaty, która kończy gimnazjum ze 
średnią 5,22. - Te przedmioty pasjonują mnie, bo 
są bardzo ciekawe – wyjaśnia. - Wciągają, gdy 
się zdobywa kolejne poziomy wiedzy, zwłaszcza  
w tym roku, gdy uczyliśmy się genetyki. - Kim chcę 
być? Marzę o zawodzie lekarza. 

Najwyższą średnią, 5,78,  uzyskał Błażej 
Łucki, który pasjonuje się matematyką, fizyką. 
Został finalistą na szczeblu wojewódzkim konkur-
su fizycznego, laureatem konkursu historycznego, 

Prymuski
Katarzyna Tyrała, Weronika Klimek i Sylwia 
Grzywa to prymuski Szkoły Podstawowej 
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie.  

Ze średnią ocen 5,30 klasę szóstą ukończyła 
Katarzyna Tyrała. Dobre wyniki w nauce łączyła  
z sukcesami w sporcie. Z powodzeniem brała 
udział w zawodach piłki siatkowej na szczeblu 
powiatowym. Lubiła uczyć się języka angielskie-
go, polskiego, matematyki. - W matematyce in-
teresują mnie zadania z treścią, ułamki – mówi. 
- Pasjonuje mnie angielski, bo chcę w przyszłości 
porozumiewać się w tym języku. Myślę też o roz-
wijaniu swoich zdolności plastycznych, by w przy-
szłości zostać nauczycielem tego przedmiotu. 

Weronika Klimek na koniec klasy szóstej uzyskała 
średnią ocen 5,36. Brała udział w olimpiadzie mate-
matyczno-przyrodniczej i humanistycznej na szczeblu 
gminy. Interesuje ją historia, poznawanie przeszłości, 
najbardziej tajemnice XX wieku. Zamierza studiować 
prawo i potem pracować jako adwokat. 

Z kolei Sylwia Grzywa zdała do klasy szóstej 
ze średnią 5,30. Najbardziej lubi matematykę, 
technikę, język polski, angielski. – Na lekcjach ję-
zyka polskiego można poznawać dzieła literatury 
polskiej i światowej – opowiada. –

Uczennice chętnie mówią o tym, jak osią-

gnąć tak wysokie oceny. - Trzeba się sporo uczyć 
- przyznają. - Ważne jest wsparcie rodziców, rady 
nauczycieli. 

Liczy się też dobra atmosfera.
A.Nowak

Najlepsi z jednej klasy

na etapie powiatowym zakończył konkurs mate-
matyczny. Myśli o studiach na geodezji lub infor-
matyce. – Trzeba się uczyć systematycznie, sporo 
czasu spędzić nad książkami, uważnie słuchać na 
lekcjach – odpowiada na pytanie, jak zdobyć tak 
wysoką średnią. 

Najlepszymi uczniami Gimnazjum Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie zostali: Patryk Tyrała, 
Karolina Serwata,  Błażej Łucki, Karol Gałka. Wszyscy z jednej klasy, III d. 

Karol Gałka uzyskał średnią 4,96. Obok 
przedmiotów ścisłych, fizyki, matematyki lubi też 
język polski. W tym roku brał udział w olimpiadzie 
fizycznej, w ubiegłym roku został jej finalistą. Ma-
rzy, by zostać reporterem lub muzykiem. 

Najlepsi uczniowie gimnazjum chodzili do jednej 
klasy, III d, której wychowawczynią była Agnieszka 
Świtek. – Bardzo spokojna, zawsze nas wspierała – 
mówią o niej uczniowie. – Interesowała się naszymi 
wynikami, postępami klasy, co pozytywnie wpływało 
na wyniki i relacje uczeń - nauczyciel.

A.Nowak
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8 maja 2012r. w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
stadionie KSZO został rozegrany Finał Woje-
wódzki w piłkę nożną „Coca Cola Cup 2012”. 

W rozgrywkach wzięło udział 6 najlepszych 
drużyn chłopców z województwa świętokrzyskiego 
wyłonionych w eliminacjach z pośród 103 szkół, 
które zgłosiły się w bieżącym roku szkolnym. Były 
to zespoły gimnazjum z: Ostrowca Świętokrzyskie-
go, Piekoszowa, Pierzchnicy, Kielc, Buska Zdroju 
i Łagowa.

Aby dotrzeć do finału tego turnieju, zespół  
z łagowskiego gimnazjum musiał przebrnąć przez 
trzy kolejne etapy rozgrywek. Udało im się to dzię-
ki zespołowej grze oraz woli walki w duchu „fair 
play”.

Rozgrywki rozpoczęły się od testów piłkar-
skich, w których uczestniczyli wszyscy zawodnicy 
finałowego turnieju z poszczególnych szkół biorą-
cych w turnieju. 

Zawodnicy z Łagowa rozgrywali mecze  
z najlepszymi szkołami sportowymi w naszym 
województwie, i w ostatecznej klasyfikacji zajęli 
IV miejsce. 

W finale krajowym  województwo świętokrzy-
skie reprezentować będą zawodnicy z Ostrowca 
Świętokrzyskiego, którzy w meczu finałowym po-
konali uczniów z Kielc.

R. Zieliński

Finał Wojewódzki Turnieju Piłki Nożnej 
Coca Cola Cup 2012
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Ogólnopolska 
Gimnazjada Młodzieży 
w Tenisie Stołowym
Brzeg Dolny 18-20.04.2012 r.
 
W dniach 18-20 kwietnia w Brzegu Dolnym (woj. dolnośląskie) odbyły 
się Ogólnopolskie rozgrywki w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowe-
go dziewcząt i chłopców.

W rozgrywkach na szczeblu krajowym udział brały drużyny, które zajęły 
pierwsze miejsca w swoich województwach. Spośród 16 województw, wo-
jewództwo świętokrzyskie reprezentowało gimnazjum z Łagowa w kategorii 
chłopców i Bodzentyna w kategorii dziewcząt. Publiczne Gimnazjum z Łago-
wa reprezentowali: Masternak Jan , Kukiełka Rafał, Łucki Błażej. 

Po uroczystym otwarciu rozgrywek, mecze odbywały się na hali sportowej 
pod patronem Andrzeja Grubby w dniach 19 i 20 kwietnia. Po rozlosowaniu 
grup nasi uczniowie GZS Łagów mieli możliwość rozgrywania meczy z najlep-
szymi zawodnikami z kraju w wieku gimnazjalnym. 

 Ostatecznie uczniowie naszej szkoły zajęli 14 miejsce.  
R. Zieliński

Małżeństwa
08 kwietnia 2012 r.  
Renata Bęben i Marek Faberski
14 kwietnia 2012 r. 
Ewa Aleksandra Łodej i Artur Grzyb
21 kwietnia 2012 r.  
Iwona Izabela Skrzatek i Rafał Bażant 
12 maja 2012 r. 
Wioletta Małgorzata Gałka i Michał Jan Kaczmarczyk
19 maja 2012 r.  
Kamila Anna Partyka i Łukasz Stanisław Grzybek 
26 maja 2012 r.  
Monika Pająk i Damian Marek Rachunek 
Renata Barbara Wasik i Krzysztof Grosicki 
Justyna Poniewierska i Łukasz Robert Papis
02 czerwca 2012 r. 
Małgorzata Duda i Grzegorz Łata 
Katarzyna Wasik i Damian Agatowski 
16 czerwca 2012 r.  
Katarzyna Wołowiec i Paweł Kowalczyk 
Diana Karolina Góral i Mateusz Motyła

Urodzenia
05 kwietnia 2012 r.  
Bernadeta Stefania Serwata
13 kwietnia 2012 r.  
Kacper Janik 
15 kwietnia 2012 r.  
Michał Ryszard  
Kowalczyk 
19 kwietnia 2012 r.  
Tymon Opatowicz
24 kwietnia 2012 r.  
Sandra Kotwa
26 maja 2012 r.  
Aleksandra Maluszczak 
08 czerwca 2012 r.  
Wiktoria Jadwiga  
Wieczorek
09 czerwca 2012 r.  
Oliwia Gałka
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Łamigłówki dla mądrej główki

Zadanie 2

Napisz najmniejszą liczbę sześciocyfrową, któ-
rej cyfra jedności, jedności tysięcy i cyfra setek 
jest 5. 

Zadanie 3

Wisła ma 983 km długości. Ren ma o 49 km wię-
cej od Wisły, a Dunaj o 1638 km więcej od Renu. 
Jaka jest długość Dunaju i ile km w sumie maja 
długości te rzeki?

Zadanie 4

Ile to minut, a ile sekund
a) 42 dni i 21 godzin
b) 16 dni , 14 godzin i 21 minut

Zadanie 5

Turysta szedł 6 godzin pokonując w ciągu minu-
ty 35 metrów. Jaka drogę przebył?

Zadanie 6 

399 dni. Ile to tygodni?

Zadanie 7

Ile sztuk jajek jest w 2 kopach, 3 mendlach i 4 
tuzinach? Jeżeli jajko kosztuje 65 groszy to ile za 
te jajka zapłacimy?

Zadanie 8  - Zagadki

Powiedz mu – dzień dobry
A on się nie rusza
Nie uchyli nawet 
Swego kapelusza

Ma długie wąsy
I złote ziarenka
Dźwiga go słomka 
wysoka i cienka 

Niecierpliwią się uczniowie
I kalendarz przeglądają
Nie nauka im już w głowie 
Na ci bardzo tak czekają?

Skryła się gdzieś w kątku
Jak chrobocze! Każdy słyszy
Fe, wstyd bać się…..

Zadanie 9

Podaj wszystkie podzielniki liczby 109956, które 
są liczbami pierwszymi?

Zadanie 10 

Kiedy księżyc jest w pełni?
a) gdy przypomina rogalik
b) gdy jest okrągły
c) gdy wychodzi zza chmur

Zadanie 11

Ja nazywa się największa piramida egipska?
a) Kleopatry
b) Króla Faruka 
c) Cheopsa, obok niej stoi Sfinks

Zadanie 12

Jedna cegła waży 1 kg. Ile będzie ważyła cegła z 
tego samego materiału, której wymiary będą 2\3 
razy większe od małej cegły?

Zadanie 1

a) Ile tysięcy  zawiera liczba 2435824
b) Ile dziesiątek zawiera liczba 390054?
c) Ile setek zawiera liczba 259628?

Kolumnę przygotował B. Bomba



��MAJ -  CZERWIEC �01�

Łamigłówki dla mądrej główki
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Chociaż trudno było uwierzyć w sukces, sen  
o zwycięstwie spełnił się 6.06.2012r. na boisku 
w Nowinach. Nasza reprezentacja grała mecz 
finałowy z drużyną Francji (PG Małogoszcz). 
Podczas emocjonującego spotkania zdobyli-
śmy trzy bramki, a przeciwnik odpowiedział 
jednym celnym trafieniem.

W czasie zaciętej walki wszyscy zawodnicy 
stanęli na wysokości zadania. Wyróżnił się Damian 
Łata - strzelec dwóch bramek, który został najlep-
szym zawodnikiem turnieju. Na pochwałę zasłu-
guje też Tomasz Serwata, zdobywca jednej bramki 
i Adrian Olejarski, bramkarz naszego zespołu.  
Jadąc na miejsce gry, nie oczekiwaliśmy, iż uda 
nam się osiągnąć tak satysfakcjonujący wynik. Wie-
dzieliśmy, że przed nami ciężki bój. Przed meczem 
w szatni mobilizowaliśmy się wzajemnie. Również 
część kadry, która przebywała na wycieczce, trzy-
mała za nas kciuki. Wychodząc na boisko, byliśmy 
bardzo zestresowani. Ale po pierwszym gwizdku 
sędziego emocje opadły. Od początku staraliśmy 
się realizować wcześniej przyjętą taktykę. Chociaż 
przeciwnicy byli od nas wyżsi, nasz spryt pozwalał 
nam wygrywać nawet pojedynki główkowe. Już na 
początku przejęliśmy inicjatywę, co było niemałą 
zasługą naszych wspaniałych kibiców. Po zdobyciu 
pierwszej bramki uwierzyliśmy w swoje możliwo-
ści, czego następstwem był kolejny gol. Przeciwni-
cy nie potrafili dłużej zagościć na naszej połowie, 
a więc nasz bramkarz miał niewiele pracy. 

Druga połowa rozpoczęła się od stanowczych 
ataków przeciwnika, lecz ich ofensywa legła w gru-
zach dzięki wyśmienitej obronie. Po jednej z kontr 
strzeliliśmy trzecią bramkę. Z upływem minut musie-
liśmy przeprowadzić zmiany. Spowodowane były one 
kontuzją jednego z obrońców oraz brakiem sił mło-
dych zawodników. Nasze morale nie ucierpiało nawet 
wtedy, gdy dopuściliśmy do utraty jednej bramki.

Turniej Mini Euro był dla nas wspaniałą przy-
godą i okazją do świetniej zabawy. Zawodnicy 
tegorocznych rozgrywek mają szczerą nadzieję, że 

Jesteśmy mistrzami MINIEURO

duch sportowej rywalizacji będzie towarzyszył na-
stępnym pokoleniom  gimnazjalistów z Łagowa.
Zwycięstwo w turnieju piłkarskim MINIEURO wy-
walczyli następujący zawodnicy naszej szkoły.
1.  Adrian Olejarski
2.  Sebastian Kołbuc
3.  Marcin Rusiecki
4.  Grzegorz Biesiada 
5.  Daniel Duda
6.  Sebastian Herbuś
7.  Rafał Kukiełka
8.  Daniel Janik
9.  Damian Łata
10. Artur Banakiewicz

11. Patryk Kowalik
12. Partyka Mateusz
13. Serwata Tomasz 
14. Dawid Rycąbel
15. Banakiewicz Czarek
16. Grzybowski Wojciech
17. Jaskuła Kamil
Opiekun zespołu: Robert  Zieliński
Grali we wszystkich meczach a na finale ich nie 
było.
1.  Łukasz Bera
2.  Mateusz Żak
3.  Marcin Kowalik

R. Zieliński
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