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W prezentacjach wzięły udział szkoły z terenu 
gminy oraz  Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowa i 
Czyżowa, sołectwa Lechówek, Gęsice, Ruda-Melo-
nek oraz Świetlica Środowiskowa z Łagowa. 

– W  tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
przegląd tradycji wielkanocnych – mówi wójt Małgo-
rzata Orłowska-Masternak. – Przekazujemy miesz-
kańcom tradycje i prezentujemy wyroby. Dajemy 
możliwość, by mieszkańcy pokazywali swoje talenty 
w wykonywaniu przeróżnych ozdób świątecznych, 
potraw wielkanocnych. Planujemy, by prezentacje w 
okresie przedświątecznym stały się u nas tradycją.   

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak za-

mierza promować wszystko, co jest związane z 
okresem świąt wielkanocnych na terenie gminy. 
To bardzo ważne, bo w pewnym momencie trady-
cje te zaczęły zanikać. Pokazanie tego, szczególnie 
dzieciom, młodzieży, jest istotne dla zachowania 
dziedzictwa pokoleń.   

Podczas prezentacji w okresie tych 5 dni 
można było podziwiać: palmy wielkanocne, kartki 
świąteczne, bukiety z kwiatów wiosennych, trady-
cyjne stroiki, koszyczki z jajeczkami zdobione ce-
kinami, kolorowym papierem, bibułą, brokatem, 
pisanki oklejane wełną, baranki z makaronu, 
wyroby z masy solnej, ręcznie robione serwety 

do koszyczków i wiele innych niezwykłych ozdób 
świątecznych.  Ponadto prezentowane były prze-
pyszne baby i mazurki wielkanocne, serniki, pasz-
tety, chrzan, żur na zakwasie, nadziewane jajka, 
zwijana szynka, faszerowana kaczka, baranki 
wypieczone z ciasta drożdżowego. 

Spotkanie z Tradycją Wielkanocną było do-
skonałą okazją dla uczestników prezentacji  do 
zaprezentowania się i wyeksponowania efektów 
swojej pracy, gościom natomiast umożliwiło spo-
kojnie całość obejrzeć i podziwiać niezwykłe wyroby 
artystyczne. Na spotkaniach tych było wszystko,  co 
towarzyszy świątecznej wielkanocnej atmosferze.    

Przez cały tydzień, od 26 do 30 marca, w gminie Łagów odbywały się Gminne Prezentacje Tradycji i Potraw Wielkanocnych. Towarzyszyły im 
występy dzieci, a na stołach królowały świąteczne smakołyki i przeróżne ozdoby wielkanocne. 

Gminne Prezentacje Tradycji 
Wielkanocnych
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Ozdoby wykonane przez uczniów 
szkoły w Łagowie

Sołectwo Lechówek
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W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie 
zakwalifikowano 8 osób korzystających ze wspar-
cia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ła-
gowie, w tym  8 osób  zarejestrowanych w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Kielcach jako bezrobotne. 
Kategoria osób objętych projektem zgodna jest z 
wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów 
jakie zawarte zostały w „SZOP POKL”, Priorytet 
VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. 

Z założenia w projekcie weźmie udział 8 osób, 
ale odbiorcami pośrednimi są także rodziny osób 
biorących w nim udział oraz społeczność lokalna. 

Głównym celem projektu jest podniesienie po-
ziomu aktywności zawodowej i społecznej 8 osób 
objętych pomocą społeczną z terenu Gminy Łagów 
poprzez przygotowanie  do poruszania się po ryn-
ku pracy, poprawienie sytuacji społeczno – mate-

rialnej oraz zwiększenie zaradności i aktywności 
życiowej Beneficjentów Ostatecznych projektu.

W ramach realizacji projektu przewidziane 
są działania prowadzących do osiągnięcia celu 
głównego, a jego uczestnicy uzyskają wsparcie z 
zakresu integracji: 
• społecznej - poprzez organizację i finanso-

wanie poradnictwa, wsparcia indywidual-
nego i grupowego w zakresie podniesienia 
kompetencji życiowych 

• umiejętności zawodowych umożliwiających 
powrót do życia społecznego, w tym powrót 
na rynek pracy i aktywizację zawodową;

• zawodowej- przez usługi wspierające (dorad-
ca zawodowy, trenerzy, kursy zawodowe);

• edukacyjnej - zajęcia związane ze zdoby-

Zakończona rekrutacja do projektu systemowego 
„Integracja społeczna poprzez twórczość ludową”
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie w 2012 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie realizujący projekt systemowy pn.: „Integracja społeczna poprzez twórczość ludową”  współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działa-
nie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej informuje, iż z dniem 29.03.2012 r. zakończono rekrutację do udziału w projekcie. 

waniem nowych kompetencji i umiejętności 
zawodowych umożliwiających aktywizację 
zawodową;

poprzez: 
o uczestnictwo w warsztatach kompetencji 

społecznych;
o doradztwo zawodowe;
o poradnictwo psychologiczne;
o kursy zawodowe.

Z uczestnikami projektu zawarte zostały 
kontrakty socjalne, które określają zakres zadań 
do wykonania oraz zasady współpracy z Benefi-
cjentami projektu. Przez cały okres uczestnictwa 
w projekcie świadczona jest praca socjalna oraz 
poradnictwo socjalne. 

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

Podczas ostatniej sesji rady Gminy Łagów radni podjęli 
uchwałę o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Łagów.  

- Program był konsultowany z lekarzem weterynarii, Święto-
krzyskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz jednostkami 
kół łowieckich, które działają na terenie naszej gminy – relacjono-
wała podczas sesji inspektor Urzędu Gminy, Beata Szyszka. - Bez-
domnym zwierzętom zapewniliśmy miejsce w Schronisku dla Zwie-
rząt w Janiku, które prowadzi tamtejszy Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych.

Odławianiem bezdomnych zwierząt, głównie psów, szczególnie 
chorych, które zagrażają życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, zaj-
mie się przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu. 

Przez całą dobę, w razie potrzeby, zwierzęta będą mieć zapew-
nioną opiekę weterynaryjną. Odpowiednia umowa będzie podpisa-
na z lekarzem weterynarii. Niezbędne warunki zapewnione zostaną 

w gospodarstwie Agnieszki i Dariusza Kozłowskich, którzy na to się 
zgodzili.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łagów Marek Bartkiewicz 
chciał wiedzieć, ile w ubiegłym roku wydano pieniędzy na odławia-
nie psów. – Takich przypadków było około 10. Psy zostały odwie-
zione do schroniska w Busku-Zdroju, a przyjęcie jednego kosztowa-
ło w ubiegłym roku 600 zł – odpowiedziała Beata Szyszka. – W 
tym roku byłoby to już 1500 zł. Do tego musielibyśmy zakupić dla 
jednego psa boks, który kosztuje 3,5 tys. zł.      

Radni z zaniepokojeniem pytali, jak radzić sobie z psami, 
które włóczą się po okolicy. Zastanawiali się, co robić, by się tak 
nie rozmnażały. Tym bardziej, że sterylizacja możliwa jest tylko w 
schroniskach.  

Coraz bardziej rygorystyczne stają się przepisy dotyczące opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi. Samorządy muszą w swoich budże-
tach rezerwować dodatkowe, coraz wyższe środki.         

Zwierzęta bezdomne pod opieką
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W dniu 15 marca br. 16 gimnazjalistów z 
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie wzięło 
udział w eliminacjach do Gminnego Turnieju 
o Wiedzy Pożarniczej w grupie szkół gimna-
zjalnych. Do konkursu zgłosili się :

1. Bartłomiej Dziarmaga – III c
2. Radosław Bera – I b
3. Zuzanna Durlej- II c
4. Sandra Drozdowicz – II c
5. Sylwia Bal – II c
6. Piotr Bąk – II c
7. Katarzyna Gadowska – II c
8. Hubert Armata – II d
9. Roksana Miechowicz – I b
10. Kamil Gadowski – I b
11. Konrad Kołbuc – II c
12. Bartłomiej Szot – III d
13. Mateusz Janczyk – III d
14. Marcin Bęben – III d
15. Karol Gałka – III d
16. Dawid Zemsta – III d
W wyniku eliminacji wyłoniono 4 laureatów : 

Radosław Bera ( 20 pkt.), Zuzanna Durlej (21 pkt.), 
Sylwia Bal ( 20 pkt.), Karol Gałka ( 22 pkt.). 

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w 
konkursie dziękujemy i trzymamy kciuki w kolej-
nych etapach konkursu pożarniczego. 

W dniu 13 marca 2012 r. w 
Szkole Podstawowej im Jan 
Pawła II w Piotrowie odbyły 
się eliminacje szkolne do 
Gminnego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem 
„Młodzież zapobiega poża-
rom”. Udział w eliminacjach 
wzięło 7 uczniów z klasy IV i 
V, tj. Aleksandra Wodyńska, 
Sylwia Łata, Magdalena 
Róg, Piotr Łata, Dawid Łata,  
Bartek Stachera i Damian 
Błoński. 

Do szczebla gminnego zakwalifikowały się : 
Magdalena Róg – 19 pkt.
Aleksandra Wodyńska – 17 pkt. 
Sylwia Łodej – 17 pkt.
Gratulujemy i życzymy powodzenia dalszych eliminacjach!!!

Eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego



�MARZEC -  KWIECIEŃ 2012

W dniu 15 marca br. odbyły się już ostatnie 
eliminacje szkolne do Gminnego Turnieju o 
Wiedzy Pożarniczej w grupie szkół podsta-
wowych. W eliminacjach tych wzięły udział 29 
uczniów, tj. :

1. Bartyzel Bartłomiej- V b
2. Herbuś Jakub – V a
3. Krowiński Mateusz – V b
4. Katarzyna Bęben – V a
5. Weronika Garstka – V a
6. Albert Chylińska – VI a
7. Katarzyna Dąbrowska – VI a
8. Paweł Flis – VI a
9. Justyna Sala – VI a
10. Krzysztof Agatowski – VI b
11. Dawid Kołodziej – VI b
12. Mateusz Bera – VI b
13. Piotr Piątek – VI b

14 marca br. w Szkole Podstawowej w Zbelutce 
Starej 15 uczniów z klas IV i VI wzięło udział w 
eliminacjach szkolnych do Gminnego Turnieju 
z Wiedzy Pożarniczej. 

Do eliminacji zgłosili się następujący uczniowie: 
Klasa IV
1. Karol Kargul
2. Dominik Rusiecki
3. Sebastian Roszczypała
4. Weronika Sitarska
5. Natalia Rusiecka
6. Bartek Pastuszyński
Klasa VI
1. Dawid Dulnik
2. Patryk Podsiadło
3. Dawid Kargul
4. Martyna Sławska
5. Natalia Włodarczyk
6. Paulina Włodarczyk
7. Agata Tyrała

Turnieju Wiedzy Pożarniczej
14. Marcin Bera – VI b
15. Iwona Lech – VI b
16. Marcin Śledź – VI b
17. Karol Zając – VI b
18. Sylwia Krzemińska – IV a
19. Anna Śledź – IV a
20. Karol Herbuś – IV a
21. Dominika Kołbuc – IV a
22. Klaudia Grudzień – IV a
23. Krzysztof Sitarski – IV a
24. Karol Kamiński – IV a
25. Mateusz Flis – IV a
26. Izabela Sławska – IV b
27. Piotr Stańczak – IV b
28. Martyna Dziarmaga – V a
29. Bartek Kołbuc – V b
Do etapu na szczeblu gminnym zakwalifiko-

wało się 5 uczniów : Karol Zając ( 23 pkt.), Dawid 

Kołodziej (22 pkt.), Klaudia Grudzień (22 pkt. ), 
Justyna Sala (21 pkt.) i Katarzyna Dąbrowska (21 
pkt.).

Zwycięzcom gratulujemy znakomitej wiedzy i 
życzymy dalszych sukcesów w następnych etapach 
Turnieju!!!

8. Ania Masternak
9. Gabriela Cisak 
Najlepszymi w rozwiązywaniu testów (36 

pytań) okazały się : Paulina Włodarczyk, Natalia 
Włodarczyk, Martyna Sławska i Natalia Rusiecka. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 
w kolejnych etapach Turnieju!!!
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W dniu 19 marca 2012 r. w Gminnym Ze-
spole Szkół w Łagowie odbyły się Gminne 
Eliminacje w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega 
pożarom”. W turnieju uczestniczyła młodzież 
w dwóch grupach wiekowych I grupa – 13 
uczniów szkół podstawowych, II grupa – 4 
gimnazjalistów wyłonionych podczas elimina-
cji szkolnych. Nad prawidłowym przebiegiem 
i ustaleniem wyników gminnych eliminacji 
czuwało jury w składzie: Wójt Gminy Łagów, 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łago-
wie - Małgorzata Orłowska-Masternak, kpt. 
mgr inż. Artur Potrzeszcz z Komendy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach i Paweł 
Garstka Komendant Gminny OSP w Łagowie. 

Uczestnicy mieli do rozwiązania 25 pytań te-
stowych, dostosowanych do każdej grupy wiekowej 
jak np. Ile wyróżniamy klas odporności pożarowej 
budynków?, Co to jest Nomex?, Od którego roku funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy?, 

Co to jest Kromos? Jaką nazwę nosi urządzenie 
umożliwiające wypompowanie wody z piwnicy? 

W kategorii szkół podstawowych pierwsze 
miejsce zajęła Martyna Sławska ze Szkoły Pod-
stawowej ze Zbelutki Starej, II – Sylwia Łodej ze 
Szkoły Podstawowej z Piotrowa i III – Katarzyna 
Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej z Łagowa. Zaś 
w kategorii szkół gimnazjalnych największą wie-
dzą pożarniczą wykazał się : Karol Gałka, II miej-
sce zajęła – Zuzanna Durlej, III – Sylwia Bal. 

Uczniowie, którzy zajęli 1 miejsce zakwalifi-
kowali się do etapu powiatowego Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej a w nagrodę wyjadą 

Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

na dwutygodniowy obóz szkoleniowy do Dąbek 
bądź Krynicy Zdrój. Pozostali uczestnicy otrzy-
mali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. 
Wszystkie nagrody ufundowała Pani Wójt Gminy 
Łagów Małgorzata Orłowska – Masternak. 

Po części  testowej w oczekiwaniu na wyniki 
wszyscy mogli oglądać i zdobyć praktyczną wiedzę 
na temat urządzeń, w które wyposażony jest naj-
nowszy samochód jednostki OSP w Łagowie. Prak-
tycznych porad udzielał druh Mirosław Lisiński. 

Organizatorzy składają serdeczne gratulacje 
wszystkim wyróżnionym oraz uczestnikom turnie-
ju, życząc dalszych sukcesów w zdobywaniu i po-
głębianiu wiedzy na temat techniki pożarniczej.

: 
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Podczas ostatniej sesji Rady Gminy radni zapoznali się z infra-
strukturą techniczną oraz technologiczną unieszkodliwiania 
odpadów, którą stosuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w 
Janiku pod Ostrowcem Świętokrzyskim. 

Prezes ZUO Janik, Krystyna Skrzypczak poinformowała, że zakład 
będzie w stanie zagospodarować odpady z powiatu ostrowieckiego, sta-
rachowickiego i części kieleckiego wytworzone przez  212 tys. mieszkań-
ców. Wszystko, co możliwe, będzie odzyskiwane, pozostałości zostaną 
składowane. - Dzięki inwestycjom jesteśmy prekursorem w stosowaniu 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów – powiedziała. - Zabezpieczamy 
wody gruntowe i powierzchniowe przed negatywnymi wyciekami. Mamy 
wykonany denaż wysypiska i oczyszczamy odcieki, infiltrujemy wody 
opadowe, a składowisko wyposażone jest w niezbędny sprzęt. 

Gmina Łagów jest wspólnikiem spółki. Należą do niej również 
gminy: Ostrowiec Św., Kunów, Bodzechów, Waśniów, Ćmielów. Obec-
nie jeszcze kilka gmin interesuje się przystąpieniem do spółki. Zakład 
funkcjonuje od 2000 r. Nowa ustawa zobowiązuje do unowocześniania 
gospodarki odpadami. Niezbędne jest sortowanie odpadów komunal-
nych i zielonych.   

Podczas dyskusji radny Józef Wójcik pytał, jak to możliwe, by firma 
Remondis, która odbiera odpady od mieszkańców, nie dostarczała ich 
na wysypisko Janik i jak można w przyszłości wpłynąć na odbiorcę.  - 
Teraz zgodnie z nowymi przepisami gmina jest właścicielem odpadów i 
może wpłynąć na przewoźnika, by odpady do nas odwoził – wyjaśniała 
prezes Krystyna Skrzypczak. - Już za 2012 r. gmina będzie musiała 
składać sprawozdania, ile śmieci trafiło do unieszkodliwiania. W ubie-
głym roku było to zaledwie 7 ton, w 2009 – 34 tony, w 2010 – 24. 
Teraz nie mamy nawet umowy z Remondisem, bo chciał na nas wymóc, 
byśmy im przekazali sortowanie. Nie możemy tak zrobić, bo robimy to 
na własny rachunek.  

Radny Bogusław Siwonia chciał wiedzieć, co dają gminie udziały 
w firmie? – Składowanie śmieci jest tańsze dla udziałowców – od-
powiedziała prezes. - . Wspólnicy decydują o cenie, czyli też gmina 
Łagów. Opłata jest dwuczłonowa. Od składowana odpadów od 2000 
r. właściwie nie była rewaloryzowana, najpierw wynosiła 52 zł, potem 
obniżono ją do 47 zł, obecnie 53-54 zł. W 2000 r. nie było w ogóle 
opłaty ekologicznej. Początkowo wynosiła 14 zł, obecnie 110,87 zł za 
tonę. W tej chwili cena dla wspólników wynosi 172 zł brutto, dla pozo-
stałych – 206 zł. 

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak uważa, że odpady komunalne 
z gminy powinny trafiać do Janika. - Jesteśmy wspólnikami, więc musimy 
dbać o naszą spółkę – twierdzi. - Ogłaszając przetarg na odbiór śmieci 
będziemy mogli wskazać Janik jako nasze regionalne wysypisko.   

Obecnie gmina zastanawia się, jak ustalać cenę za wywóz i unieszko-
dliwianie odpadów. Kielce podjęły decyzje, że wielkość tę będą obliczać na 
podstawie zużycia wody. – U nas jest środowisko wiejskie zupełnie inne 
od miejskiego – podkreśla Wójt. - Możemy przeanalizować, ile śmieci od-
bieramy od mieszkańców. Każdy ma pojemnik 120-litrowy. W pierwszym 
roku, kiedy wszyscy będą płacić, na pewno przybędzie około 100 proc. 
odpadów. W kolejnych latach te wielkości powinny się ustabilizować.          

Nowe przepisy będą obowiązywać od lipca 2013 r. 

Śmieci z Łagowa do Janika
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W środę, 22 lutego, odbyło się podsumowanie 
3-dniowego turnieju w piłkę nożną halową i 
piłkę siatkową o Puchar Wójta Gminy Łagów, 
Przewodniczącego Rady Gminy i Przewod-
niczącego Komisji Kultury Fizycznej Rady 
Gminy. Zawody odbywały się w hali sportowej 
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie.

240 zawodników
W turnieju uczestniczyło około 240 uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z kilku oko-
licznych gmin. – Ciszę się, że tak wiele drużyn i za-
wodników uczestniczyło w zorganizowanych u nas 
zawodach – powiedziała podczas zakończenia im-
prezy wójt Małgorzata Orłowska-Masternak. - Dzię-
kuję wam za wspaniałą grę. Gratuluję zwycięzcom. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Wiesław 
Nawrocki podkreślił, że wszyscy bawili się świetnie. 
Pogratulował zawodnikom wytrwałości, siły, zaan-
gażowania. Nie ukrywał, że podczas zawodów są 
miejsca punktowane, ale najważniejszy jest ruch, 
aktywność fizyczna, rozwój charakteru, troska o 
zdrowie. Podziękował nauczycielom wychowania 
fizycznego, którzy pomogli przygotować imprezę.  

Podczas finałowych rozgrywek w halową piłkę 
nożną szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyła 
SP w Łagowie , drugie – SP w Zbelutce, trzecie – SP 
w Lechowie, czwarte – Uczniowski Klub Sportowy Ła-
gów, piąte - SP w Piotrowie. Królem strzelców został 
Jakub Zielonka z klasy szóstej SP w Łagowie. Świetnie 
grali też: Dawid Kołodziej, Artur Bęben, wszyscy z SP 
w Łagowie. Najlepsi zawodnicy marzą, by w przyszło-
ści grać zawodowo na stadionach w kraju i na świecie. 
Trenują właściwie od dziecka. – Strzeliłem cztery gole 
i kilka dogrywałem z kolegą – cieszył się Jakub Zie-
lonka. -  Dzisiaj szczęście mi dopisało. 

Pierwszego dnia turnieju, 20 lutego, odbyły 
się zawody szkół gimnazjalnych w piłkę nożną 
halową o Puchar Wójta Gminy Łagów. Zwyciężyła 
drużyna z Bielin, drugie i trzecie miejsce zajęły 
reprezentacje z Łagowa. Oprócz tego startowały 
zespoły z Baćkowic, Rudek, Nowej Słupi.  

Drugi dzień to rozgrywki w piłkę siatkową. W 
kategorii dziewcząt wygrała Nowa Słupi, za nią 
znalazły się Daleszyce i Bieliny. Wśród chłopców 
zwyciężyła Nowa Słupia, drugie miejsce przypadło 
Rudkom, trzecie -  Baćkowicom. To były najlicz-
niejsze rozgrywki.  Rozgrywały się jednocześnie na 
trzech boiskach. Przybyło aż 12 drużyn z sześciu 
gimnazjów. Indywidualnie w piłce siatkowej wy-
różnili się: Jędrzej Kozieł z Rudek i Ewa Cieśla z 
Daleszyc.    

Trzy dni w piłkę halową

W Łagowie centrum sportowe 
To były trzy dni sportu w szkole. Dzieci świet-

nie się bawiły. Imprezy cieszyły się sporym zain-
teresowaniem uczniów, opiekunów, rodziców, na-
uczycieli. Oprócz drobnych stłuczeń nie doszło do 
większych kontuzji. To była zdrowa rywalizacja. W 
Łagowie są najlepsze warunki, by przeprowadzać 
podobne turnieje. Jednocześnie bowiem mogą się 
rozgrywać trzy mecze siatkarskie. To spory atut. 

Sklepik Zespołu Szkół ufundował napoje i 
bułeczki dla uczestników, puchary – Urząd Gminy 
w Łagowie.   

Pierwszego dnia turniej w piłkę halową sę-
dziował Szymon Bochniak, drugiego dnia w piłkę 
siatkową – Szymon Bochniak, Patrycja Zbąska i 
Przemysław Stelmaszczyk, nauczyciel z Gimnazjum 
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Wójt Gminy Małgorzata Orłowska Masternak po raz kolejny spotka-
ła się z przedstawicielami kopalni z terenu gminy. Celem spotkania 
było uzyskanie konsensusu w sprawie  budowy bezkolizyjnego zjaz-
du z terenów  kopalni  na drogę krajową. 

Strony doszły do wstępnego porozumienia w sprawie współfinansowa-
nia koncepcji przebiegu węzła komunikacyjnego. 

- Po ostatecznym uzgodnieniu treści porozumienia zostanie ogłoszone 
postępowanie na wybór wykonawcy koncepcji- mówi Anna Żebrowska, kie-
rownik referatu inwestycji i zamówień publicznych Urzędu Gminy.Po wyło-
nieniu wykonawcy koncepcji przedsiębiorcy wniosą stosowne, uzgodnione w 
porozumieniu opłaty, ustalone w równej dla każdego  z nich proporcji. 

Gmina,  jako pełnomocnik przedsiębiorców, podpisze umowę z wykonaw-
cą koncepcji budowy. Przedsiębiorcom przedstawione zostaną dwie koncepcje 
i wspólnie  dokonany wybór tej najkorzystniejszej dla nich. Przewidują one 
budowę wspólnego węzła komunikacyjnego dla prowadzących działalność 
po obydwu stronach lub dwa oddzielne zjazdy. Na każdym etapie opracowań 
prowadzone będą konsultacje z przedstawicielami kopalni. Ale ostatecznie 
o wyborze koncepcji zadecyduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad, administrator drogi krajowej, która bardzo restrykcyjnie traktuje 
pozwolenia na budowę zjazdów. Gmina będzie inwestorem dla tej budowy, 
gdyż przedsiębiorcy nie uzyskają pozwolenia na wykonanie zjazdów, a obec-
nie przez nich użytkowane nie mają zgody zarządcy drogi krajowej. Już w 
przeszłości próbowano problem rozwiązać. Wydana nawet została decyzja 
pozwalająca na budowę drogi wewnętrznej po prawej stronie drogi jadąc w 

stronę Opatowa, ale została ona uchylona. Nie znaleziono również innego 
bezpiecznego rozwiązania. 

Otwieranie coraz to nowych zakładów wydobywczych, zwiększone wy-
dobycie przez już istniejące, a co za tym idzie zwiększony znacznie ruch 
samochodowy wymuszają ostateczne, pilne rozwiązanie problemu. Zjazd 
z terenów kopalni na drogę krajową stanowi zagrożenie dla innych użyt-
kowników dróg. Znacznie ogranicza ruch na tej drodze oraz widoczność, 
wywożone kołami ciężarówek błoto powoduje śliskość. Skutkowało to już 
wieloma wypadkami i kolizjami w rejonie kopalń. Cały ruch ciężkich sa-
mochodów odbywa się przez teren zabudowany, wąskimi, krętymi ulicami 
Łagowa. To nie tylko hałas, kurz ale i wstrząsy negatywnie oddziaływujące 
na  zabudowę.            

Obecna sytuacja jest wynikiem zaniedbań lub braku przewidywania 
przy otwieraniu kolejnych zakładów wydobywczych. Powstawały one bez 
wcześniejszego zaprojektowania bezkolizyjnych układów komunikacyj-
nych.Skutek jest taki, że nie tylko ogranicza się ruch na drodze krajowej, 
ale stwarza realnie niebezpieczeństwo dla innych użytkowników dróg i  
blokuje istniejącą infrastrukturę drogową na terenie Łagowa.             

Właśnie z myślą o ochronie mieszkańców gminy przed tymi zagro-
żeniami samorząd podejmie wszelkie możliwe inicjatywy organizacyjne i 
inwestycyjne.-Pierwsze kroki, mam nadzieję, że skuteczne, zostały już po-
czynione-  cieszy się Pani Wójt i dodaje, że tylko wspólne i zgodne działa-
nie  przynieść może oczekiwane rezultaty i w tym władze gminy pokładają 
nadzieję.

Gmina szuka sposobów rozwiązania 
problemów komunikacyjnych

w Rudkach. Pomagali nauczyciele: Robert Zieliński, 
Zdzisław Zwolińsiki, Agata Bochniak, Jan Bąk.

Agata Bochniak była organizatorem zawo-
dów: piłki halowej i siatkowej, piłki halowej dla 
szkół podstawowych. Z przykrością zauważyła, że 
młodzież jest coraz mniej sprawna. Obserwuje, że 
z każdym rokiem uczniowie są słabsi kondycyjnie. 
Nie mają już takich chęci. Spada poziom sprawności 
motorycznej dzieci. Nie oznacza to jednak, że nie 
ma zapaleńców, prawdziwych pasjonatów sportu.

Opiekunka zespołu ze Zbelutki Grażyna Lisiń-
ska powiedziała, że u niej w szkole podstawowej 
dzieci chętnie ćwiczą. Nie przynoszą zwolnień le-

karskich. Ogólnie szkoła wyróżnia się w układach 
tanecznych o charakterze sportowym i tenisie 
stołowym. Podczas turnieju wyróżnili się w ataku 

Karol Kargul i Dominik Rusiecki, bardzo dobrze 
spisywał się też bramkarz Dawid Zdziebło. 

A.N.
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Aleksandra Lisińska i Dawid Herbuś, ucznio-
wie klasy czwartej Szkoły Podstawowej w 
Łagowie, zostali zwycięzcami IX Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego. Otrzymali też no-
minację do dalszego etapu i będą uczestniczyć 
w przeglądzie wojewódzkim.

W konkursie uczestniczyło 21 uczniów klas 
IV-VI ze wszystkich szkół podstawowych z tere-
nu gminy. Każdy z nich przedstawił jeden tekst, 
najczęściej powtarzali się autorzy: Jan Brzechwa, 
Adam Mickiewicz, Aleksander Fredo, Agnieszka 
Osiecka. - Recytatorzy reprezentowali dość wy-
soki poziom – mówi wójt gminy Małgorzata 
Orłowska-Masternak, która też pracowała w 
komisji konkursowej. – Każdy z jurorów inaczej 
oceniał, ja brałam pod uwagę względy arty-
styczne. Cieszę się, że dzieci same zgłosiły się 
do konkursu. Trzeba pochwalić, że mają odwagę 
wyjść na scenę. Chętnie uczą się tekstu na pa-
mięć, poddają się ocenie, krytyce. Najlepsi będą 
promować naszą gminę w Kielcach. Pokazujemy, 
że są u nas ludzie zdolni, których naprawdę trze-
ba cenić. 

Aleksandra Lisińska, która zdobyła pierwsze 
miejsce, przedstawiła „Bajkę o rycerzu Tomaszu”, 
Dawid Herbuś - drugie miejsce - fragmenty „Króla 
Maciusia Pierwszego”. – W wyborze tekstu do re-
cytacji pomogła mi mama – nie ukrywa Ola. -  Te-
raz wiem, że to był dobry wybór. Przez cały tydzień 
przygotowywałam się do konkursu. W przyszłości 
chciałabym pracować na scenie.    

Dawid Herbuś też dużo zawdzięcza mamie, 
która pomogła mu wybrać tak piękny fragment z 
twórczości Janusza Korczaka. To tekst pisany pro-
zą, wymagał więc większej  pracy. Dawid przygo-
towywał się do konkursu dwa tygodnie.  

Na trzecim miejscu ex aequo znaleźli się: 
Jakub Herbuś, Wiktoria Mizera, Angelika Bie-
siada. Wyróżnienia i dyplomy otrzymali wszy-
scy uczestnicy konkursu: Katarzyna Dziarmaga, 

Paulina Błońska, Aleksandra Wodyńska, Klaudia 
Grudzień, Karol Kamiński, Sylwia Łodej, Patrycja 
Błońska, Klaudia Pietrzak, Wiktoria Dąbrowska, 
Weronika Sitarska, Natalia Rusiecka, Aleksandra 
Gałka, Kacper Piątek, Kamila Lemiech, Zuzanna 
Kowalik, Weronika Taborska. . 

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Wiesław 
Nawrocki podkreślał, że recytacja to sztuka, 
która wymaga spokoju, wyciszenia. Jest w niej 
coś z czarnoksięstwa, coś magicznego. Na chwile 
zapominamy o otaczającym świecie i żyjemy w 
innym. 

Jurorzy podkreślali, ze wszyscy recytatorzy 
byli wspaniali. Niestety, reguły konkursu wyma-
gają, że trzeba wyłonić zwycięzców. 

Recytatorzy na medal



11MARZEC -  KWIECIEŃ 2012

Szkoła w Czyżowie
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Koło Gospodyń Wiejskich
w Piotrowie

Szkoła w Rudzie
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Szkoła w Piotrowie

Szkoła w Rudzie
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Szkoła w Zbelutce



15MARZEC -  KWIECIEŃ 2012

23 marca 2012 w Szkole Podstawowe w 
Łagowie odbył się X Gminny Konkurs Re-
cytatorski dla uczniów klas I-III. Wszystkim 
uczestnikom konkursu przyświecało motto 
: „I wyrośniemy na łabędzie i pofruniemy 
aż do gwiazd”. Do konkursu zgłosiło się 
40 uczniów klas I-III ze wszystkich szkół 
z terenu Gminy Łagów. Jury w składzie : 
Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-
Masternak, Hubert Guza – specjalista z 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, 
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Ła-
gowie Wiesław Nawrocki i Z-ca Dyrektora 
GZS w Łagowie Ewa Mikulko po wysłucha-
niu recytacji 40  uczestników postanowiło 
przyznać tytuł laureatów następującym 
uczniom: 

I miejsce: Agnieszka Herbuś,  
Maciej Sadłowski i Kinga Bac
II miejsce: Katarzyna Dudek, Weronika Ziarko
III miejsce: Emilia Haba, Kinga Opala, Anna 
Herbuś, Michał Kmak

Ponadto wyróżniono: Kamila Kołbuca, Marty-
nę Grys i Karolinę Kozłowską. 

X Gminny Konkurs Recytatorski
dla uczniów klas I-III

Dzieci recytowały m.in. takie wiersze jak: 
„Murzynek Bambo”, „Pstryk”, „Kaczka Dziwacz-
ka”, „Samochwała”, „Zosia Samosia”, „Dama”, 
„Rozmowa ze ślimakiem”, „Dyzio Marzyciel”.

Dzieci, które zajęły I miejsce zakwalifikowały 
się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 

26.04.2012 r. w Kiel-
cach. 

Przygotowaniem 
konkursu zajęły się 
Pani Monika Durlej, 
Pani Marzena Dzioba i 
Pani Małgorzata Wal-
kowicz. Panie również 
przygotowały krótki 
występ będący podsu-
mowaniem 10 rocznicy 
Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego. 

Wszyscy laureaci 
i wyróżnieni otrzymali 
pamiątkowe dyplomy 
i nagrody książkowe. 
Dla wszystkich przygo-
towany był także słodki 
poczęstunek. 

Wszystkim uczest-
nikom konkursu gra-
tulujemy i zachęcamy 
do wzięcia udziału w 
kolejnych edycjach. 
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W sobotę 31 marca odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy. Przedstawiciele władz sa-
morządowych na własne oczy mogli zobaczyć, jak zostały wykonane inwestycje w terenie i 
jakie są potrzeby w tym zakresie.   

Gmina okiem gospodarzy

- Chciałam, by radni i sołtysi dokonali bi-
lansu zadań wykonanych i potrzeb na terenie 
całej gminy - mówi Wójt Małgorzata Orłow-
ska-Masternak. -  To umożliwia sprawniejsze 
planowanie inwestycji Dla każdego z radnych  
liczy się przede wszystkim jego miejscowość 
lub sąsiednia. To naturalne, ale gdy zaczynamy 
dyskusję o gminie jako całości, wtedy pojawiają 
się inne priorytety. Niewątpliwie drogi są w tym 
wszystkim najważniejsze. 

Staramy się remontować i budować  w 
pierwszej kolejności te drogi, które tworzą 
swoisty system komunikacyjny . Bierzemy pod 
uwagę dowozy dzieci do szkół, dojazdy do pól, 
tereny kopalni. Celem wyjazdu w teren było 
również obejrzenie skutków działania kopalni. 

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak 
mówi, że nie wszyscy mają wyobrażenie, jak 
naprawdę wygląda krajobraz kopalniany. 

Jedno jest pewne, obraz terenu, gdzie 
występują kopalnie jest przygnębiający. - 
Mieszkańcy sprzedając grunty nie zdawali 
sobie sprawy ze skali problemów – podkre-
śla wójt. – Liczyła się dla nich dość atrak-
cyjna cena. Nie przewidzieli jednak skutków 
ubocznych. 

- Strategia rozwoju gminy opracowywana 
około 2000 r. zakładała, że to będzie teren 
turystyczny – przypomina wójt Małgorzata 
Orłowska-Masternak. – Teraz musimy o tym 
zapomnieć, przynajmniej w części od Łagowa 
w kierunku Piotrowa, gdzie mamy do czynienia 
z krajobrazem typowo przemysłowym. Winna, 
Nowy Staw to wręcz ciężki przemysł górniczy, 
wydobywczy. 

Radni i sołtysi podczas przejazdu przez ich 
miejscowości mówili o wykonanych u nich in-
westycjach i najpilniejszych potrzebach. Często 
postulowali, by wykonać niewielkie łączniki, 
zamontować barierki w miejscach niebezpiecz-
nych, lampy oświetleniowe  czy budowę boisk 
sportowych.      

Teren gminy to nie tylko kopalniany krajobraz. 
Wiele osób po raz pierwszy mogło podziwiać za-
kątki gminy, urokliwy krajobraz, z licznymi miej-
scami widokowymi na pasmo Gór Świętokrzyskich. 
Są to miejsca zachwycające swoim położeniem, 
krajobrazem i bogactwem przyrody. 

Jest to nasze bogactw, które powinniśmy 
chronić przed zgubnym oddziaływaniem prze-
mysłu, a inwestycje prowadzić w przemyślany 
sposób, nie szkodząc otoczeniu. 

Od kwietnia Gmina Łagów przy dofinanso-
waniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, De-
partament Sportu Powszechnego rozpoczęła 
realizację projektu pn. „Nauka pływania 
dla dzieci z Gminy Łagów”, która potrwa do 
końca czerwca 2012 r. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia to 13 300 zł, w tym z ministerstwa  
6 650 zł. 

Projekt skierowany jest do uczniów III i IV 
klas szkół podstawowych. Łącznie w zajęciach 
weźmie udział 60 dzieci. 30 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Łagowie i 15 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Zbelutce Starej oraz 15 uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Piotrowie. Udział w pro-
jekcie jest bezpłatny. Dzieci mają zapewnione 2h 
na basenie, w tym 1h z nauki pływania, a druga 
to zabawy w wodzie. Dla dzieci zorganizowanych 
zostanie łącznie 20 wyjazdów do krytej pływalni 
w Baćkowicach. 

Zajęcia nauki pływania prowadzone są 
przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów 
pływania. Ponadto opiekę nad dziećmi podczas 
wyjazdów sprawują doświadczeni pedagodzy. 
Gmina zapewnia transport dzieci na miejsce i 
powrót do miejsca zamieszkania, ubezpiecze-
nie.  

Celem projektu jest rozbudzenie i rozwój do-
datkowych zainteresowań i umiejętności sporto-
wych uczniów, w szczególności w zakresie zdoby-
cia umiejętności pływania; wzmacnianie zdolności 
uczniów do umiejętnego zagospodarowania czasu 
wolnego oraz kształtowanie postaw prozdrowot-
nych. 

Projekt „Nauka pływania dla dzieci z gminy Łagów”
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Utwory jakie zaprezentowały Panie z Piotrowa 
to: „Eliasz”, „Jestem sobie gospodyni”, „Jestem 
chłopak ładny”, „Chciał jechać chłop na wczasy” 
oraz przyśpiewki o Piotrowie.  

Oprócz występu panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Piotrowie prezentowały na stoisku „Karcz-
ma” przyrządzone przez siebie dania regionalne, 
tj. Obwarzanki Piotrowskie – produkt piotrowski 

IV Międzynarodowe Targi
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
21  kwietnia br. Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowa i „Mali Zbelutczanie” mieli swoje pięć 
minut na „Scenie Kultury” na IV Międzynarodowych  Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  
AGROTRAVEL. 

wyróżniony w 2011 r. w Tokarni jako najlepszy 
produkt w kategorii wyrobów cukierniczych; chleb 
ze smalcem, kapuśniaczki, kapustę z grochem 
oraz wyroby rękodzieła artystycznego. 

„Mali Zbelutczanie” wykonali 5 utworów: 
„Tam w Górach Świętokrzyskich”, „Furmon”, 
„Madejowe Łoże”, Na zbeluckim polu” oraz „Moi 
Państwo mili” - Historyja nazwy miasta Kielce).

W niedzielę, 22 kwietnia w sali koncer-
towej Wojewódzkiego Domu Kultury 
im. J. Piłsudskiego w Kielcach w ramach 
piątej edycji konkursu Dziecięca Estrada 
Folkloru wystąpił zespół „Zbelutczanie” 
pod opieką Pani Stanisław Grad. Łącz-
nie w konkursie wzięło udział 24 wyko-
nawców (regionalne zespoły taneczne, 
zespoły śpiewacze oraz soliści). 

 Prezentacje młodych artystów oceniała 
Rada Artystyczna w składzie: Janina Skot-
nicka – etnograf, kierownik Działu Sztuki 
Ludowej Muzeum Narodowego w Kielcach, 
Andrzej Piotrowski – etnochoreograf Wo-
jewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz 
Jerzy Gumuła – muzyk, kierownik Działu 
Dziedzictwa Kulturowego Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach.

W kategorii Solistów Śpiewaków wy-
różnienie otrzymał Dawid Dulnik z zespo-
łu „Zbelutczanie” . Natomiat cały zespół 
„Zbelutczanie” dostał wyróżnienie w kate-
gorii Zespołów Śpiewaczych. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Dziecięca 
Estrada 
Folkloru 

KALENDARIUM IMPREZ  
W GMINIE ŁAGÓW  

NA ROK 2012:

20 maja 2012 r. 
„IV Piotrowska Majówka”
27 maja 2012 r.  
Jubileusz 100-lecia  
OSP Łagów”
10 czerwca 2012 r.  
„XIV Dni Łagowa i Honorowego 
Krwiodawstwa”
Lipiec 2012 r. 
„I Święto Chleba w Sędku”
26 sierpień 2012 r.  
„Dożynki Gminne”
9 września 2012 r. 
Uroczysta Msza Św. w Orłowinach
31 grudnia 2012 r. 
Sylwester Pod Gwiazdami
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RozstRzygnięte pRzetaRgi

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe 
na dostawę kruszywa oraz piasku na re-
monty i odbudowę dróg gminnych w roku 
2012. Na wykonawcę wybrano firmę Agro-
term z siedzibą w Warszawie. W ramach 
przedmiotowego zamówienia zostanie 
dostarczone ok. 7,5 tys. ton kruszywa i 3 
tys. ton piasku na remont dróg na terenie 
gminy, za ogólna kwotę 250 889, 25 zł. . Jak 
tylko warunki pogodowe pozwolą, to roz-
pocznnie się realizacja prac remontowych 
na drogach znajdujacych się na terenie 
gminy, a które po okresie zimowym wyma-
gają pilnego uzupełnienia ubytków. Doko-
nano też wyboru wykonawcy na świadcze-
nie usług geodezyjnych dla potrzeb gminy 
Łagów. Planowany koszt realizacji usług 
geodezyjnych to prawie 72 tys. zł.

plany inwestycyjne

Gmina Łagów jest w 100% zwodociagowa, 
ale mimo to to konieczne są kolejne in-
westycje w zakresie rozbudowy, wymiany 
bądź modernizacji sieci. Obecnie trwają 
prace projektowe związane z rozbudową 
sieci wodociągowej w msc. Lechówek. Pla-
nowana do wykonania długość sieci wodo-
ciagowej to ok. 300 mb. Ponadto w trakcie 
opracowania jest dokumentacja związana z 
wymianą sieci wodociagowej w ul. Bardz-
kiej, dotyczy ok. 0,5 km sieci, w końcowym 
etapie opracowania jest projekt związany z 
budową sieci wodociągowej (1,0 km) i ka-
nalizacyjnej (0,9 km) w ul. Rakowskiej.
Obecnie trwają też prace projektowe doty-
czące planowanych remontów drogi gmin-
nej, tj. drogi Czyżów - Wołyń oraz Baraniec 
– Olszowiec. Z uwagi na planowaną reali-
zację zadań została zlecona dokumentacja 
związana z modernizacją świetlicy w bu-
dynku OSP w Łagowie oraz utworzeniem 
placu zabaw przy kompleksie szkolnym. 
Również na etapie realizacji jest opraco-
wanie dokumentacji dotyczącej wykonania 
boiska wraz z częścią rekreacyjno-wypo-
czynkową w Płuckach.
Ogólna wartość zleconych prac projekto-
wych wynosi 80 tys. zł. Część inwestycji 
uda się zrealizować w br. roku, kolejne 
zostaną zakończone i oddane do użytku w 
roku 2013r.

UsUń azbest

Gmina realizuje również program dofinan-
sowania osobom fizycznym kosztów prac 
związanych Z demontażem, transportem 
i utylizacją odpadów azbestowych pocho-
dzących z budynków mieszkalnych i go-

Członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Kazimierz Kotowski podczas ostatniej 
sesji Rady Gminy Łagów mówił o operatyw-
ności władz gminy w zdobywaniu środków 
na inwestycje. Symbolicznie też przekazał 
Pani Wójt Małgorzacie Orłowskiej-Masternak 
pierwsze egzemplarze wydanej niedawno 
książki reporterskiej Andrzeja Nowaka „Or-
łowińska ballada”. W spotkaniu z radnymi 
towarzyszył mu sekretarz województwa Ber-
nard Antos.  

Kazimierz Kotowski nie ukrywał, że przed-
stawiciele samorządu województwa  chętnie 
uczestniczą w spotkaniach samorządów gmin. 
Poinformował o posiedzeniu zarządu i dyskusji o 
dodatkowych środkach, które województwo otrzy-
mało za dobrą realizację Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Z satysfakcją mówił o coraz lep-
szych wynikach regionu w rankingach. 

Obecnie możliwości dofinansowania zadań 
inwestycyjnych w gminach są ograniczone – po-
wiedział. – Jest jednak nadzieja, że od 2014 r. 
rozpocznie się nowy okres finansowania. Trzeba 
tak planować zadania, by ujęte zostały w aktu-
alizowanej strategii województwa i mogły uzyskać 
wsparcie finansowe. Pan Marszałek stwierdził, że 
dzięki operatywności władz gminy uznano po-
trzebę dofinansowania przebudowy dróg, w tym 
budowę ronda na drodze krajowej w Łagowie. 

Poinformował również, że dzięki wspólnym 
działaniom udało się wydać książkę „Orłowińska 
ballada”. -  Trzeba pamiętać o ludziach, którzy 
żyli  przed nami i o tym, skąd się wywodzimy 
– powiedział. – Orłowiny zasługują na uwagę, 
bo mają wspaniałą historię. Kazimierz Kotowski 
symbolicznie przekazał przedstawicielom samo-
rządu pierwsze egzemplarze książki. Pogratulował 
dotychczasowych osiągnięć oraz wyraził nadzieję, 
że dotychczasowa współpraca z władzami gminy  
będzie kontynuowana, przynosząc wymierne ko-
rzyści          

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak 
podziękowała za wsparcie zrealizowanych do-
tychczasowych inwestycji. Zwróciła się również 
z prośba o wsparcie planowanych, pilnych do 
wykonania zadań i problemów. Zalicza do nich 
m.in. konieczność budowy chodników przy dro-
dze wojewódzkiej od Woli Łagowskiej do Łagowa 
i Płucek. Pani Wójt liczy, że władze wojewódzkie 
uznają za słuszne starania w sprawie zaniecha-
nia likwidacji Komisariatu Policji w Łagowie i 
ustalenia jej siedziby w Daleszycach. Zadeklaro-
wała w przypadku pozostawienia Komisariatu w 
Łagowie, poprawę warunków lokalowych policji 
poprzez zaplanowanie jej siedziby w nowym bu-
dynku administracyjnym Urzędu Gminy. Wnioski 
Pani Wójt spotkały się z aprobatą i poparciem 
uczestników obrad. 

Środki na inwestycje,  
troska o dziedzictwo 
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Remonty na 
targowisku
W dniu 26 marca b.r. Pani Małgorzata Or-
łowska-Masternak - Wójt Gminy podpisała 
umowę na opracowanie dokumentacji pro-
jektowo- kosztorysowej w ramach zadania 
pn.: „Budowa rampy dla zwierząt na targo-
wisku”.

W/w dokumentacja jest opracowywana na 
podstawie wytycznych przekazanych przez Powia-
towego Lekarza Weterynarii w Kielcach, tj.:
- rampa powinna mieć kąt nachylenia nieprze-
kraczający 20° oraz boki trwale zabezpiecza-
jące zwierzęta przed upadkiem oraz podłogę o 
nieśliskiej nawierzchni;
- rampa winna być z jednej strony zakończona 
pionowo tak, aby środki transportu mogły doje-
chać (tyłem) blisko rampy i poprzez urządzenia 
własne dokonywać załadunku zwierząt; 
- korona rampy, czyli część pozioma na szczycie 
rampy winna mieć minimalną szerokość ok. 2,5 
m -umożliwiającą minięcie się osób prowadzą-
cych zwierzęta;
- nachylona część rampy (20°) ma służyć do 
rozładunku zwierząt z pojazdów rolników 
i drobnych handlowców, gdyż pojazdy te nie 
mają często właściwych urządzeń do rozładunku 
zwierząt;
- długość rampy – powinna być zapewniona 
możliwość podjazdu kilkunastu środków transpor-
tu do każdej strony rampy.
- zejścia dla zwierząt na pionową część rampy o 
szerokości korony rampy i równocześnie zabez-
pieczone barierkami.

Zakończenie prac projektowych planowane 
jest na 15 czerwca 2012r. Po uzyskaniu pozwo-
lenia na budowę Gmina Łagów przystąpi do reali-
zacji inwestycji.

Ponadto w dniu 20 kwietnia 2012r. Gmina 
Łagów złożyła wniosek o przyznanie pomocy  w 
ramach działania 3.3 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” 

W ramach projektu planowane są do wykona-
nia następujące prace na targowisku: utwardzenie 
placu, oświetlenie targowiska, zakup stoisk zada-
szonych składanych, wykonanie miejsca wystawy 
koni, rozbiórka budynku gospodarczego, promo-
cja, monitoring.

Łączna wartość robót to prawie 800 000zł. 
Dofinansowanie stanowi 75% kosztów kwalifiko-
walnych

spodarczych na obszarze Gminy Łagów. Z 
uwagi na małą liczbę wniosków w bieżącym 
roku zostanie usuniętych tylko 1.780 m2 
materiałów zawierających azbest. Gmina, 
wzorem lat ubiegłych złożyła wniosek do 
powiatu kieleckiego oraz do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej o dofinansowanie realizacji 
ww. programu. Pozyskana dotacja pozwoli 
w 100% na pokrycie kosztów związanych 
z demontażem, transportem i utylizacją 
wyrobów zawierających azbest. O zakwa-
lifikowanie do udziału w przedmiotowym 
programie może ubiegać się osoba, która 
planuje wymianę pokrycia dachowego na 
budynku mieszkalnym lub gospodarczym, 
ale także osoba, na posesji której zalegają 
już zdemontowane płyty azbestowe. Dlate-
go warto już dziś złożyć wniosek o zakwali-
fikowanie do programu.
Kolumnę przygotował: Referat Inwestycji i Zamówień 
Publicznych UG w Łagowie

piec chlebowy

Wychodząc na przeciw inicjatywie człon-
kiń Koła Gospodyń Wiejskich w Sędku w 
sprawie organizacji „Festiwalu Swojskich 
Smaków – I Święto Chleba” w 2012 roku 
zostały zakończone prace polegające na 
wykonaniu tradycyjnego pieca chlebowe-
go w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sęd-
ku. Jest on wykonany z cegły szamotowej i 
klinkierowej i może pomieścić na raz sześć 
bochenków chleba. Dzięki powyższemu 
nie tylko będzie mogła się odbyć impreza, 
ale też będzie on wykorzystywany  przy 
okazji zorganizowanych ciekawych i nowa-
torskich lekcji pieczenia chleba dla dzieci i 
przybywających turystów. Mamy nadzieję, 
że pieczenie chleba stanie się tradycją pro-
mującą miejscowość i gminę oraz będzie 
sposobem na zagospodarowanie wolnych 
pomieszczeń Ośrodka Twórczości Ludo-
wej w Sędku. 

zbioRnik na olej napędowy

Na potrzeby Urzędu Gminy w Łagowie zo-
stał zakupiony zbiornik na olej napędowy. 
Inwestycja ta w znaczny sposób ułatwi pra-
cę kierowców zaoszczędzając czas, który 
do tej pory tracili na zbędne dojazdy na 
stację paliw odległą o 4 km od bazy trans-
portowej. Utrudnienie to było szczególnie 
uciążliwe dla kierowców koparek. Zakup 
przyczyni się do dużych oszczędności w 
samym zakupie paliw. Zbiornik to wysokiej 
klasy urządzenie wyposażone w oprogra-
mowanie, dzięki któremu pobór paliwa 
następuje za pomocą kart magnetycznych 
i kluczy. Zbiornik ma pojemność 5 000 li-
trów. Wartość zadania to 20 295 złotych.

Kolejne 
projekty
Gmina Łagów jest na etapie opracowania 
dokumentacji na zadania, na które będzie 
wnioskowała o przyznanie pomocy w ramach 
projektu Odnowa wsi

1. Odnowa wsi Łagów - modernizacja i wyposaże-
nie świetlicy oraz budowa i wyposażenie palcu 
zabaw 

2. Odnowa wsi Płucki poprzez utworzenie boiska 
sportowego 

3. Cykl imprez okolicznościowych w Gminie 
Łagów, w ramach projektu Mała Odnowa Wsi

Łączna wartość dofinansowania, które może uzyskać 
Gmina Łagów wynosi 383.358,67 zł.

W dniu 19 kwietnia 2012r. została wybrana 
najkorzystniejsza oferta w ramach zadania:

Zagospodarowanie terenu wokół obiektów uży-
teczności publicznej na terenie Gminy Łagów:

Część nr 1) Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w małą infrastrukturę turystyczno- wypo-
czynkową poprzez wykonanie „Przystanku Turystycz-
nego” w msc. Stara Zbelutka, zadanie obejmuje:
- roboty rozbiórkowe,
- podbudowy i nawierzchnie,
- teren rekreacyjny: przygotowanie podłoża, zakup 
oraz montaż urządzeń zabawowych typu: spręży-
nowiec FAFIKI, ALTANA GÓRALSKA, huśtawka KO-
NIKI, piaskownica, stojaki na rowery 2 szt., kosze 
na śmieci 2 szt., ławka wolnostojąca 2 szt., tablica 
informacyjna.
- ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach 
stalowych,
- zieleń urządzona: wykaszanie chwastów, ręczne 
przekopanie gleby, rozrzucenie torfu, sadzenie krze-
wów iglastych.

Część nr 2) Plac zabaw „Wesołe Skrzaty” obej-
muje:
- roboty pomiarowe,
- zagęszczenie nasypów,
- zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych 
typu: sprężynowiec FAFIKI, trampolina, piaskowni-
ca, domek, kosz na śmieci, ławostół duży, tablica 
informacyjna, ławka wolnostojąca 2 szt., stojak na 
rowery, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, 
zestaw BĄBEL, sprężynowiec KACZKA.

Termin realizacji zadania do dnia 15 sierpnia 
2012r.

Zadanie to jest realizowane z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działa-
nia 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.

Wartość dofinansowania wynosi 41 109,03zł.

Kolumnę przygotowała Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
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Koło Gospodyń Wiejskich w Sędku istnieje 
dopiero od czerwca ubiegłego roku, ale już 
posiada wiele osiągnięć. Dziewczęta pokaza-
ły się w ubiegłym roku 
na Dożynkach, brały 
udział w Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek w 
Łagowie, Starej Zbe-
lutce i Piórkowie, wy-
stępowały na wielu im-
prezach, spotkaniach 
poza gminą. Obecnie 
przygotowują się do 
Święta Chleba. Mają 
już zbudowany w tym 
celu specjalny piec. 

Wójt Małgorzata 
Or łowska-Mas te rnak 
chwali inicjatywy pań 
z KGW w Sędku. -  To 
osoby bardzo młode. Z 

KGW z Sędka promuje gminę

natury rzeczy prezentują więc inne osiągnięcia 
niż z KGW w Piotrowie - mówi. - Cenię je za ini-
cjatywę społeczną. Podczas jednego ze spotkań 

panie wpadły na pomysł, by zająć się tradycyj-
nym wypiekiem chleba. Zaczęliśmy zastanawiać 
się, co można ciekawego zrobić w gminie, czego 

jeszcze nie ma. I tak się 
pojawił pomysł z piecem 
chlebowym. Potem po-
myśleliśmy, że w lipcu, 
by nie nakładały się 
uroczystości, możemy 
zorganizować imprezę 
gminną Dni Pieczenia 
Chleba. Złożyliśmy na-
wet wniosek w Urzędzie 
Marszałkowskim na jej 
dofinansowanie. 

W repertuarze gospo-
dyń z Sędka znajdują się  
utwory na różne okazje, 
dostosowane do sytuacji. 
Wykonują śmieszną, 
żartobliwą przyśpiewkę 
o swojej miejscowości: 
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30 grudnia 2011 r. 
Marika Oszuścińska 

04 styczeń 2012 r. 
Milena Dziarmaga

12 styczeń 2012 r. 
Nikola Kargul

24 styczeń 2012 r.
Szymon Piotrowski

29 styczeń 2012 r. 
Leo Ksawery Bęben

30 styczeń 2012 r.
Dorota Aleksandra Niedbała

31 styczeń 2012 r.
Sebastian Konrad Mruk

01 luty 2012 r. 
Dawid Bera

04 luty 2012 r. 
Wiktor Piotr Bugajski
Oliwia Gabriela Łata

15 luty 2012 r.
Natalia Anna Nadziałek
20 luty 2012 r. 
Albin Baran

22 luty 2012 r. 
Błażej Jakub Tyrała 
Maja Masternak

02 marca 2012 r. 
Marcel Świątek

08 marca 2012 r.
Filip Kargul

Małżeństwa
18 luty 2012 r.
Małgorzata Kozubowska i Tomasz Piotr Kowalski

14 kwietnia 2012 r. 
Sylwia Bernadetta Plewińska i Andrzej Piotr Łata

Urodzenia

10 marca 2012 r. 
Amelia Kowalska
11 marca 2012 r. 
Michał Biesiada

17 marca 2012 r.
Piotr Stanisław Stapór

20 marca 2012 r. 
Ksawery Dariusz Łach
Adam Marcin Błoński
Marcelina Siwonia 

27 marca 2012 r. 
Julia Wiktoria Błońska

„Przyjechaliśmy tu do was, z tyj 
wioski sędkowskiej, byście nas słu-
chali, kumy i kumoszki...”. Ostatnio 
w Rudkach, w gminie Nowa Słupia, 
z okazji Święta Kobiet świetnie 
odegrały skecz o układach dam-
sko-męskich. W scence wystąpiły: 
Małgorzata Błosińska i Katarzyna 
Skowrońska.- miałyśmy zbyt mało 
czasu, by przygotować bogatszy re-
pertuar – mówią Justyna Dachowska 
- sołtys Sędka i Jolanta Czerwiec. - 
Chcemy wykonywać więcej utworów 
ludowych, dlatego rozmawiamy z 
osobami starszymi, by nam przeka-
zały swoje przyśpiewki. 

Teraz panie czekają na urucho-
mienie pieca do pieczenia chleba. 
Został on zbudowany w budynku 
byłej szkoły w Sędku, a obecnie w 
Ośrodku Twórczości Ludowej. Wyło-
żono go cegłą klinkierową. Pomieści 
sześć dużych blach do pieczenia. 
Panie znają recepturę dawnych 
wypieków od swoich babć. Chcą, by 
impreza w lipcu stała się cyklicznym 
świętem, które do małej, malow-

niczo położonej wioski przyciągnie 
mieszkańców gminy, regionu i kra-
ju. Będzie to świetna promocja wsi 
w województwie. Panie pokażą cały 
rytuał wypieku chleba i podpłomy-
ków, od przygotowania pieca po-
przez zarobienia ciasta do wypieku 
i bezpośredniej degustacji. Całości 
będzie towarzyszyć ciekawa oprawa 
słowno – muzyczna, przyśpiewki i 
tańce ludowe, konkursy i zabawy.

Do najaktywniejszych członków 
zespołu, oprócz Justyny Dachowskiej 
i Jolany Czerwiec, należą: Katarzyna 
Skowrońska, Małgorzata Błosiń-
ska, Beata Łaskawska. Przy okazji 
powstało jeszcze Stowarzyszenie 
Sami Swoi Sędek, które założyli pa-
nowie. Działa w nim sporo liderów, 
Wojciech Błosiński, Piotr Czerwiec, 
Mariusz Łaskawski.

Tak świetna praca KGW z Sędka 
jest możliwa dzięki dobrej współpra-
cy Pani sołtys Justyny Dachowskiej 
z Wójtem Małgorzatą Orłowską-Ma-
sternak.
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Zadanie 4 - zagadki:
a) Co to za pękata pani sukienki szeleszczą na niej kot ją z sukienki rozdziewa to łzy potokiem wylewa
b) Stoi przy leśnej drodze na swojej jednej nodze
c) Po łące chodzi rycerz srogi ma długie czerwone nogi ma czerwony dziób Kumo – w wodę chlup 
d) Chodź nie szyje nic, jak wiecie igieł pełno ma na grzbiecie

Zadanie 1
1 decymetr to 10 cm. Ile decymetrów mieści się w 1 km?

Łamigłówki dla mądrej główki

Zadanie 2
Oprocentowanie rocznej lokaty w pewnym banku jest 
równe 15% rocznie. Chcąc mieć po roku 6 900 zł nale-
ży wpłacić kwotę:

a) 5 000 zł
b) 5 500 zł

Zadanie 3
Co jest korzystniejsze dla kupującego, a co dla sprze-
dającego: 

Czy cenę kożucha o wartości 500 zł najpierw pod-
wyższyć o 10%, a potem obniżyć o 10% czy odwrot-
nie?

c) 5 750 zł 
d) 6 000 zł 

Zadanie 5
Ile trójkątów widzimy na rysunku?

Zadanie 6
W kratki wpisać cyfry od 1 do 9 tak 
aby w każdej kolumnie i każdym 
rzędzie łącznie z danymi cyframi 
suma wynosiła będzie 19.

Zadanie 7
Jaka to głowa duża lub mała  
z zielonych liści składa się cała?

Zadanie 8
Z 12 zapałek ułożono trzy kwa-
draty:

Jak ułożyć trzy kwadraty 
a) z 11 zapałek
b) z 10 zapałek

Zadanie 9
Piotruś może iść do szkoły dwoma różnymi drogami. Oceń, która 
jest krótsza: pierwsza czy druga?
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