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Ta pora roku to czas bilansowania doko-
nań w minionym okresie. Początek nie był 
łatwy. Musieliśmy uporać się z trudnościami 
finansowymi, które spowodowały koniecz-
ność regulowania zobowiązań zaciągniętych 
w 2010 roku wobec niektórych wykonawców. 

Dzięki podjętym staraniom i działa-
niom organizacyjnym udało się trudności te 
pokonać. Mało tego, miniony rok oceniam 
jako udany pod względem realizacji zadań 
inwestycyjnych. Szczególnie jestem zado-
wolona z dokonań w zakresie budownictwa 
drogowego. Wykonaliśmy bowiem w 2011 
roku 5,45 km dróg asfaltowych na kwotę 
1.350.000 zł., tłuczniowych 9,55 km na kwotę 
369.000zł. Dofinansowaliśmy również kwotą 
550.000 zł drogi powiatowe na terenie gminy 
o łącznej długości 3 km.

Zakończyliśmy realizację projektu „Odnowa 
wsi Stara Zbelutka”, w ramach którego powstały 

Dokonania i plany
piękne obiekty sportowe oraz plac zabaw, nowe 
otoczenie szkoły i jego oświetlenie. Projekt kosz-
tował 950 tys. zł, z czego z budżetu gminy wydat-
kowaliśmy kwotę 450 tys. zł.

Udało się nam również wykonać moderni-
zację oświetlenia ulicznego w Piotrowie, Woli 
Łagowskiej, Duraczowie, Gęsicach, Melonku, 
Rudzie, Nowym Stawie i Winnej. Koszt to ponad 
187 tys. zł.

Remontowaliśmy plac targowy, obiekty uży-
teczności publicznej, przystanki, obiekty sportowe 
i kulturalne. Wszystkie te działania to wydatek 
prawie 300 tys. zł. Rozbudowujemy oczyszczalnię 
ścieków w celu dostosowania jej przepustowo-
ści do planowanych inwestycji kanalizacyjnych 
w gminie. 

Wszystkie te działania miały na celu popra-
wę warunków życia społeczeństwa zarówno pod 
względem wyposażenia w infrastrukturę komu-
nalną, jak i poprawę funkcjonowania oświaty, 

kultury, sportu, bezpieczeństwa publicznego 
i walkę z bezrobociem.

Podjęłam również działania organizacyjne 
skutkujące ułatwieniem dla rolników np. w zakre-
sie rejestracji zwierząt. 

Organizowana była pomoc finansowa i ma-
terialna dla mieszkańców chociażby w postaci 
darów żywnościowych .

Nie sposób wymienić tu wszystkie dokonania. 
Szczegóły zawierać będzie sprawozdanie z reali-
zacji budżetu gminy za rok 2011, informacja za-
mieszczona na łamach gminnej prasy, stronie in-
ternetowej i tablicy ogłoszeń. Każdy będzie mógł 
nie tylko przeczytać, ale również pytać o szczegóły 
i plany na przyszłość. 

A plany mam ambitne. Będę podejmować 
działania na rzecz realizacji najistotniejszych dla 
gminy i jej mieszkańców zadań, mając na wzglę-
dzie wszechstronny rozwój, z zachowaniem prio-
rytetów realizacji i zasad gospodarki finansowej. 

Szczególnie jestem 
zadowolona 
z dokonań 
w zakresie 

budownictwa 
drogowego. 

Wykonaliśmy 
bowiem w 2011 

roku 5,45 km dróg 
asfaltowych 

na kwotę 1.350.000 
zł., tłuczniowych 

9,55 km na 
kwotę 369.000 zł. 
Dofinansowaliśmy 

również kwotą 
550.000 zł drogi 

powiatowe 
na terenie gminy 
o łącznej długości 

3 km.
Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-Masternak
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Pytanie: Jak Pan ocenia mijający rok 
2011 pod względem zrealizowanych  
inwestycji  na terenie Gminy Łagów?

Odp. Przewodniczący Rady Gminy Łagów Zbi-
gniew Meducki: W mijającym roku zrealizowali-
śmy kilka ważnych inwestycji drogowych. To było 
naszym priorytetem. Chodzi nam o poprawę cią-
gów komunikacyjnych, poprzez ominięcie centrum 
Łagowa oraz połączenie sołectw bezpośrednio ze 
sobą, gdyż dotychczas były budowane drogi, 
które nie tworzyły całości systemu komunikacyj-
nego. W najbliższym czasie powstanie północna 
obwodnica Łagowa poprzez połączenie dróg od 
Piotrowa przez Wiśniową, Płucki, Małacentów, 
aż do Lechówka, omijając Łagów od północy. Ko-
lejnym naszym priorytetem jest utworzenie małej 
obwodnicy zachodniej – poprzez połączenie dróg 
od Woli Łagowskiej koło targowicy z wylotem do 
drogi krajowej za byłą mleczarnią. Udało nam 
się dokończyć inwestycje w Starej Zbelutce, któ-
ra polegała na utworzeniu centrum kulturalnego 
i rekreacyjno-sportowego. Zadania, które zostały 
wykonane to budowa boisk, placu zabaw oraz 
zagospodarowanie terenu przyszkolnego i zakup 
sceny przenośnej. Udało nam się rozpocząć budo-
wę oczyszczalni ścieków w Łagowie oraz  zostało 
zrealizowanych mnóstwo mniejszych inwestycji. 

Pytanie: Jak Pan ocenia współpracę 
z radnymi Rady Gminy Łagów?

Odp. Przewodniczący Rady Gminy Łagów 
Zbigniew Meducki: Jestem bardzo mile zaskoczo-
ny klimatem panującym na sesjach Rady Gminy 
Łagów oraz kompetencją i profesjonalizmem 
naszych radnych, którzy mocno angażują się we 
wszelkie sprawy dotyczące gminy i dążą do po-
prawy życia mieszkańców. 

Pytanie: Jakie ma Rada Gminy Łagów 
plany na przyszły rok 2012? Jakie zatem 
są najważniejsze zadania na ten rok?

Odp. Przewodniczący Rady Gminy Łagów 
Zbigniew Meducki : Nasze zadania na ten rok to 
uchwalenie budżetu Gminy Łagów, który będzie 
jak najbardziej proinwestycyjny . Rada Gminy 
będzie dążyć do rozbudowy jak największej sieci 
dróg oraz przystąpić do budowy nowego budynku 
administracyjnego Urzędu Gminy w Łagowie po 
wybraniu najdogodniejszego miejsca pod budy-
nek urzędu. Rada Gminy Łagów chce aby pod-

stawą realizacji tegoż zadania były konsultacje 
społeczne, które odbędą się podczas spotkań so-
łeckich w tym roku. Liczymy na to, że mieszkańcy 
gminy Łagów przybędą na spotkania i wspólnie 
wypracujemy i przekonsultujemy lokalizację 
budynku Urzędu Gminy. Rada Gminy, chce aby 
w końcu doszło do budowy ronda w Łagowie. 
Inwestycja ta ma zostać wykonana w terminie 
wiosennym – deklaracje taką złożyła GDDKiA. 
Chcemy tego dopilnować i doprowadzić do skutku 
tą inwestycję. Na pewno w tej kadencji będziemy 
walczyć z bezrobociem, które jest zastraszająco 
duże. Będziemy chcieli aby powstawały nowe in-
westycje, niekoniecznie kopalniane, gdyż sytuacja 

młodzieży na terenie Gminy Łagów jest ciężka. 
Powoduje to, że młodzież szuka lepszej szansy 
w innych regionach kraju lub poza jego granica-
mi, a ta sytuacja skutkuje tym, że ludności jest 
coraz mniej, a to wpływa na ograniczenie rozwoju 
naszej gminy. Naszym zadaniem na ten rok jest 
także poprawa i wymiana oświetlenia na terenie 
całej gminy. 

Pytanie: Jaka jest Pana naczelna zasa-
da życiowa?

Odp. Przewodniczący Rady Gminy Łagów Zbi-
gniew Meducki: Traktuj innych tak, jakbyś sam 
chciał być traktowany.

Wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy 
Łagów ZBIGNIEWEM MEDUCKIM

Nasze zadania na ten rok to uchwalenie budżetu Gminy 
Łagów, który będzie jak najbardziej proinwestycyjny . 

Rada Gminy będzie dążyć do rozbudowy jak największej 
sieci dróg oraz przystąpić wstępnie do budowy nowego 

budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Łagowie po 
wybraniu najdogodniejszego miejsca pod budynek urzędu. 
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22 grudnia 2011r. po Jasełkach p. Urszula Strzelecka i p. Jolanta Świt podsumowały akcję 
„CHOĆ RAZ ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” , która prowadzona była z myślą o młodzieży 
pochodzącej z najuboższych rodzin, będących uczniami Publicznego Gimnazjum w Łagowie. 
Organizatorami tego przedsięwzięcia były: p. Jolanta Świt, p. Agnieszka Świtek, p. Urszula 
Strzelecka, p. Małgorzata Rugała i p. Beata Kuca.

Podsumowanie akcji „Choć raz 
zostań świętym Mikołajem”

szkoły. Równorzędnie w ramach akcji „CHOĆ 
RAZ ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” odbył się 
w dniach 15-16 grudnia 2011r. „Kiermasz Świą-
teczny”, tj. sprzedaż ozdób choinkowych wyko-
nanych przez uczniów gimnazjum oraz w dniach 
12-20 grudnia 2011r. konkurs „Świąteczna 
klasa” na najładniejszą dekorację sali lekcyjnej. 
Podczas kiermaszu ze sprzedaży ozdób choinko-
wych, pierników i stroików świątecznych zebrano 

260 zł, które przeznaczono na paczki mikołajko-
we dla trojga uczniów gimnazjum. W konkursie 
„Świąteczna klasa” na najładniejszą dekorację 
sali lekcyjnej, własnoręcznie wykonaną przez 
młodzież, po ocenie jury złożonym z przedstawi-
cieli nauczycieli i gimnazjalistów pod przewod-
nictwem p. Dyrektora Wiesława Nawrockiego, 
I miejsce zajęła sala nr 101- klasa Ib, II sala 
nr 19- klasa IIId, a III miejsce sala nr 201- klasa 
IIIa. 

Organizatorzy kierują ogromne podzięko-
wania do Pana mgr Ryszarda Mazura- zastępcy 
Wójta Gminy Łagów za wsparcie merytoryczne 
oraz do Dyrekcji Publicznego Gimnazjum, wszyst-
kich darczyńców, uczniów i nauczycieli zaanga-
żowanych w akcję „CHOĆ RAZ ZOSTAŃ ŚWIĘTYM 
MIKOŁAJEM”. 

Dzięki Wam udało się stworzyć tę magiczną 
atmosferę Świąt.                                    J. ŚWIT

Głównym celem powyższego działania było 
zbieranie żywności trwałej, słodyczy oraz środ-
ków chemicznych z przeznaczeniem na paczki 
świąteczne. Udało się w okresie 12-20 grudnia 
2011r. zebrać żywność na łączną kwotę 300 
zł. Otrzymane produkty zostały komisyjnie po-
dzielone na duże paczki spożywczo- chemiczne, 
które zostały wręczone w dniu 21 grudnia 2011r. 
dwóm potrzebującym rodzinom uczniów naszej 

Rada Gminy w Łagowie jednogłośnie 
uchwaliła budżet na 2012 r. Po stronie 
dochodów widnieje 25,2 mln zł, wydatków 
– 28,2. Deficyt pokryją pożyczki – 2,6 mln 
zł i kredyty – 325 tys. zł. 

Radni zdecydowali, by wydatki na programy 
i projekty unijne realizowane ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych 
źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 
wyniosły 3,2 mln zł. - Cieszę się, że radni jedno-
głośnie uchwalili budżet – mówi wójt Małgorzata 
Orłowska-Masternak. - Najważniejsze i najtrud-
niejsze zadanie to budowa oczyszczalni, którą 

Budżet uchwalony
jednogłośnie 

rozpoczęliśmy w 2011 r. Sfinansowana ona bę-
dzie z pożyczki  udzielonej przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
która w 20 proc. zostanie umorzona.

Kolejną dużą inwestycją jest budowa kana-
lizacji w Woli Łagowskiej Ważna jest też moder-
nizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, 
co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców. Poza tym gmina ponosi dużo wydatków 
związanych z funkcjonowaniem oświaty. Nie 
decyduje się jednak na restrykcyjne posunięcia, 
bo to priorytet dla samorządu. - Nie możemy 
oszczędzać na oświacie i chcemy, by była blisko 

ludzi i dobrze funkcjonowała – podkreśla wójt 
Małgorzata Orłowska-Masternak. – Od szkoły 
wszystko się zaczyna. Wykształcenie to podstawa 
funkcjonowania w społeczeństwie.  

Po roku pracy samorządu nowej kadencji zde-
cydowanie spadło zadłużenie gminy. – Staramy 
się nie zadłużać do granic możliwości prawnych – 
mówi Wójt. - Przy już zatwierdzonych inwestycjach 
musimy się posiłkować kredytami, pożyczkami. 
Wszyscy wiemy, że nie ma już dużych możliwości 
dofinansowania ze środków unijnych. Musimy ba-
zować przede wszystkim na własnym budżecie. 

Małgorzata Orłowska-Masternak nie ukrywa, 
że sporym wyzwaniem dla samorządu będzie 
budowa nowego budynku Urzędu Gminy. Wpraw-
dzie inwestycji nie ma jeszcze w tegorocznym bu-
dżecie, ale już trzeba o niej myśleć. To też musi 
być zadanie finansowane ze środków własnych.

A. NOWAK
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Uczniowie z Publicznego Gimnazjum odbyli szkolenia zorganizowane przez p. mgr Grażynę 
Słowińską z zakresu karty motorowerowej. Młodzież uczyła się jeździć na szkolnym skuterze 
pod kierunkiem instruktora p. Piotra Olszewskiego z Kieleckiej Szkoły Jazdy Auto-Mark 
ul Wesoła. Szkolenie teoretyczne przeprowadził aspirant Tomasz Królak z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Szkolenia z zakresu 
karty motorowerowej

biegiem egzaminu czuwała komisja w składzie; 
aspirant Tomasz Królak z Komendy Miejskiej Po-
licji Ruchu Drogowego w Kielcach, mgr Grażyna 
Słowińska koordynator bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, pomagał mgr Jacek Gałkiewicz, mgr 
Michał Łebek.                             G. SŁOWIŃSKA

Egzamin na kartę motorowerową
27 października 2011r. w Gminnym Zespole 

Szkół w Łagowie tradycyjnie jak co roku ucznio-
wie mieli możliwość uzyskania kart rowerowych 
i motorowerowych.57 uczniów gimnazjum zdało 
egzaminy na kartę motorowerową. Nad prze-

RAZEM 
MOŻEMY WIĘCEJ

Dział Promocji Urzędu Gminy w Łagowie we współpracy 
z Referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych opracowali 
do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach 
VII edycji konkursu wniosków „Razem Możemy Więcej” 
8 projektów, które zostały złożone w dn. 05 stycznia 2012 r. 

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę projek-
tów:
1) „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z aerobikiem”- 

projekt będzie polegał na zorganizowaniu systematycznych 
zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej połączonej 
z aerobikiem dla mieszkańców gminy Łagów 

2) „Leczmy nasze wady postawy, poprzez zajęcia na siłow-
ni” - głównym założeniem projektu będzie promowanie 
postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców 
terenów wiejskich poprzez organizacje zajęć mających na 
celu leczenie wad postawy 

3) „Kreatywni mali Czyżowianie”- celem projektu będzie 
zorganizowanie ciekawych form spędzania czasu wolnego 
i zaangażowanie dzieci do aktywnego udziału w kołach 
zainteresowań rozwijających uzdolnienia i zaintereso-
wania w rożnych dziedzinach, w tym przede wszystkim 
zorganizowanie warsztatów rękodzieła ludowego w trosce 
o zachowanie i pielęgnowanie tradycji ludowych 

4) „Świetlica w Łagowie naszym drugim domem” - projekt 
ma na celu stworzenie dzieciom z Gminy Łagów miejsca 
spotkań, edukacji, odpoczynku i rozwijania swoich zainte-
resowań. 

5) „Spędź kreatywnie czas wolny w piotrowskiej świetlicy” 
– projekt ten będzie polegał na zagospodarowaniu czasu 
wolnego dzieciom z Gminy Łagów i zorganizowaniu dla 
nich zajęć plastycznych , artystycznych i stworzenie kół 
zainteresowań.

6) „English is easy” - projekt „English is easy” umożliwi 
efektywną pracę z uczniami w trakcie zajęć pozalekcyj-
nych poprzez wyrównanie braków i poprawę kompetencji 
językowych w zakresie mówienia, słuchania, czytania 
i pisania

7) „English! I like it”- Projekt „English! I like it” przyczyni się 
do zmniejszenia, a nawet wyeliminowania niepowodzeń 
językowych uczniów klas I-II w późniejszych latach nauki. 
Komunikacja stanie się sprawniejsza, zostaną rozwinięte 
wszystkie sprawności językowe, czyli czytanie, mówienie, 
słuchanie i pisanie

8) „Z tradycją w nowoczesność” – projekt będzie polegał 
na zakupie strojów ludowych dla członkiń Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Sędku. Zakupione stroje pozwolą na 
stworzenie własnego i niepowtarzalnego wizerunku Koła, 
a także dodadzą im charakteru. Dzięki zakupionym stro-
jom, członkinie Koła będą mogły promować naszą gminę 
na wielu konkursach i koncertach w całym województwie.

Działania programu „Razem Możemy Więcej” zmierzają 
do budowania kapitału społecznego, odnowy wsi i wspierania 
rożnych form aktywności lokalnych społeczności na terenach 
wiejskich. Wśród wielu celów tego programu są m.in. rozwój 
infrastruktury społecznej, stymulowanie aktywności miesz-
kańców wsi do samoorganizacji oraz wspieranie działań wiej-
skich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami 
samorządowymi. 

Dział Promocji UG w Łagowie
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Grzegorz Masternak i Józef Wójcik, dele-
gaci gminy Łagów w Świętokrzyskiej Izbie 
Rolniczej, samorządowcy, rolnicy, otrzymali 
Odznaki Honorowe Zasłużony dla Rolnictwa. 

Odznaki przyznał Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Marek Sawicki. Grzegorz Masternak i Józef 
Wójcik otrzymali je z rąk Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Adama Jarubasa i Wicewojewo-
dy Beaty Oczkowicz podczas niedawnej uroczy-
stości 15-lecia działalności Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej, która odbyła się w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach. – To dla nas olbrzymia satys-
fakcja – mówią wyróżnieni. – Jesteśmy dumni, 
że otrzymaliśmy odznaczenia. To mobilizuje nas 
do jeszcze większej pracy na rzecz rolnictwa. Jako 
delegaci zresztą pomagamy rolnikom, angażuje-

Odznaki dla delegatów
my się w różne ich sprawy i przedstawiamy je na 
różnych spotkaniach i forach decyzyjnych. 

Grzegorz Masternak uważa, że odznaki są 
wyrazem uznania dla pracy w rolnictwie, samo-
rządzie. To kilkanaście lat wspólnego działania 
z gminą, powiatem, Urzędem Marszałkowskim, 
Urzędem Wojewódzkim. – Byłem trzy kadencje 
radnym, jestem drugą kadencję w Izbach Rolni-
czych – mówi. – To także odznaki dla wszystkich 
instytucji, które nas wspomagały. I dlatego udało 
nam się tak wiele zrobić.

Józef Wójcik jest po raz drugi delegatem 
Izb Rolniczych. – W rolnictwie specjalizuję się 
w produkcji mleka – podkreśla. – Gospodarstwo 
prowadzę na wysokim poziomie. Swoją wiedzą 
i doświadczeniem staram się służyć wszystkim 
rolnikom.                                          A. NOWAK
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21 grudnia 2011 roku uczennice Publicz-
nego Gimnazjum w Łagowie - Ewa Haba, 
Marlena Perzan, Katarzyna Ginał 
i Wioletta Witkowska o godz. 13:00 wyru-
szyły spod Szkoły Podstawowej w Łagowie 
do samotnych, starszych osób, chcąc wręczyć 
im własnoręcznie wykonane stroiki świątecz-
ne wraz z najserdeczniejszymi życzeniami 
świątecznymi w ramach projektu „Pamięta-
my o ludziach starszych i samotnych - wigilia 
w naszej społeczności” realizowanego pod 
opieką pani Renaty Siwoń.

Osoby, które odwiedziliśmy bardzo chętnie 
i serdecznie nas przyjęły. Były mile zaskoczone 
naszą wizytą, ucieszyły się z podarowanych stro-
ików i podziękowały, życząc nam również weso-

łych świąt. W taki sposób odwiedziliśmy 6 osób. 
Wszyscy byli wzruszeni naszą wizytą, bardzo po-
dobał im się nasz pomysł.

Realizacja tego projektu dostarczyła nam 
wiele uśmiechu na twarzach, widząc jak niewiel-
kim kosztem i małym gestem sprawiliśmy radość 

innym. Wymagało to od nas trochę pracy, ale 
naprawdę było warto.

Przy okazji zrobiliśmy kilka zdjęć, na których 
uwieczniliśmy nasze uśmiechy i radość tych, któ-
rych obdarowaliśmy.

Ewa Haba – uczestniczka projektu.

PROJEKT EDUKACYJNY - „Pamiętamy o ludziach starszych 
i samotnych – wigilia w naszej społeczności”

Turniej piłki 
siatkowej 3+3

Pracownicy Urzędu Gminy w Łagowie odpo-
wiedzialni za promocję Gminy we współpracy z na-
uczycielami wychowania fizycznego GZS w Łagowie, 
tj. Lidią Pożogą, Zdzisławem Zwolińskim, Robertem 
Zielińskim i Januszem Bąkiem opracowali wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego na realizację zadania publicznego wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Tur-
niej piłki siatkowej 3+3”. Projekt ten polegał będzie 
na zorganizowaniu imprezy sportowej. Głównym za-
łożeniem projektu jest promowanie postaw i aktywno-
ści obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich poprzez organizację zajęć z piłki siatkowej. 
W ramach projektu odbędą się sportowe rywalizacje 
i konkurencje sprawnościowe i zręcznościowe z zakre-
su techniki piłki siatkowej. Do wspólnej rywalizacji 
zostaną zaproszone delegacje z czterech powiatów 
województwa świętokrzyskiego, tj. kieleckiego, os-
trowieckiego, opatowskiego i starachowickiego. Adre-
satami projektu będą uczniowie zainteresowani piłka 
siatkową. Główne cele i rezultaty tego przedsięwzięcia 
to promocja wśród dziewcząt i chłopców piłki siatko-
wej, doskonalenia elementów technicznych i taktycz-
nych z zakresu piłki siatkowej, upowszechnienie zdro-
wej rywalizacji, integracja miłośników piłki siatkowej 
i uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego 
stylu życia oraz dbałość o prawidłową postawę ciała. 
Wniosek został złożony dzięki formalnemu wsparciu 
Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Sołectw: Ruda-
Melonek-Gesice-Duraczów-Zbelutka Nowa. 

Dział Promocji UG w Łagowie
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W dniu 19 grudnia 2011r. odbył sie odbiór drogi 
Wola Łagowska (Górki)- Duraczów. Prace zostały wy-
konane w szybkim tempie, dzięki sprzyjającym warun-
kom atmosferycznym. 

W odbiorze drogi uczestniczyli: Radny - Tadeusz 
Kotwa, Sołtys - Szymon Pustuła, przedstawiciele Wy-
konawcy, Inspektor nadzoru sprawujący nadzór nad 
prawidłową realizacją zadania, przedstawiciele gminy. 
Zakres prac obejmował remont drogi gminnej poprzez 
wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 1580 mb 
i szerokości 3,5. 

W ramach zadania wykonano obustronne pobo-
cza o szerokości 0,5 m oraz odmulenie istniejącego 
rowu. Dotychczas była to droga tłuczniowa, determi-
nacja oraz zdecydowane działania ze strony Pani Wójt 
pozwoliły na realizację przedmiotowej drogi i wyko-
rzystanie pozyskanych środków finansowych, pomimo 
zbliżającej się pory zimowej. 

Umowa została podpisana z wykonawcą w listo-
padzie br., sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły 
w szybkim tempie zakończyć roboty budowlane i od-
dać do użytku ponad 1,5 km nowej drogi asfaltowej. 
Wykonanie nawierzchni bitumicznej przyczynia się do 
poprawy dojazdu do posesji, działek rolnych, ale prze-
de wszystkim usprawni połączenie miedzy miejscowoś-
ciami. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 202 tys. zł. 
z czego ponad 157 tys. zł stanowi dotacja z budżetu 
państwa otrzymana w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych, pozostała kwota została pokryta z bu-
dżetu Gminy. To już ostatni odcinek drogi wykonany 
w br. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 
na terenie naszej gminy. 

Łącznie w tym roku gmina otrzymała na odbu-
dowę infrastruktury drogowej dotacje w wysokości 
564.324,00 zł. Zostało wykonane 4,155 km dróg 
gminnych.  W tym roku dokonano zgłoszenia kolejnych 
odcinków dróg gminnych, które zostały uszkodzone 
w roku 2009. Mamy nadzieję, że otrzymamy w roku 
2012 kolejne środki finansowe, które pozwolą na odbu-
dowę infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy, 
a wykonane prace przyczynią się do poprawy bezpie-
czeństwa ruchu kołowego i pieszego na drogach. 

Remont dróg usprawni dostęp mieszkańców do 
centrum gminy, a poprzez powiązania z drogami wyż-
szej kategorii to jest powiatowej, wojewódzkiej i krajo-
wej, pozwoli znacznie skrócić czas przejazdu pomiędzy 
miejscowościami.

Usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła 
w gminie Łagów w 2009r. trwa do dziś. Szkody po-
czynione w infrastrukturze, szczególnie drogowej, są 
bardzo uciążliwe, utrudniają codzienną egzystencję, 
komunikację i komfort życia, a ich usuwanie jest 
bardzo kosztowne. Dlatego trwa to latami, wyma-
ga dużych nakładów finansowych z budżetu Gminy 
i pomocy Państwa. Z tym większą więc satysfakcją 
oddajemy do użytku kolejne obiekty, które udało się 
wyremontować lub wybudować od podstaw. W dniu 
06 grudnia 2011r. odbył się uroczysty odbiór remon-
towanej drogi gminnej Nowy Staw-Winna o długości 
ponad 1,7 km. 

W odbiorze uczestniczyli: Pani Małgorzata Orłow-
ska- Masternak – Wójt Gminy Łagów, Pan Ryszard 
Mazur – Zastępca Wójta Gminy Łagów, Pani Grażyna 

W dniu 14.12.2011r. dokonano odbioru 245 mb drogi 
Płucki-Łąki o szerokość jezdni asfaltowej 3,50 m wraz z obu-
stronnymi poboczami o szerokości 0,50 m. 

W odbiorze uczestniczyli: Pani Małgorzata Orłowska-Ma-
sternak - Wójt Gminy Łagów, Pan Ryszard Mazur - Zastępca 
Wójta Gminy Łagów, Pani Małgorzata Sitarz-Skarbnik Gminy 
Łagów, Pan Robert Wojtasik- Inspektor Nadzoru, Pan Marek 
Wąsala –Kierownik budowy reprezentujący Zakład Budowlano 
Drogowy „DUKT”, Pani Alicja Partyka - Radna Gminy Łagów 
oraz mieszkańcy. 

Oficjalnego otwarcia drogi oraz symbolicznego przecięcia 
biało-czerwonej wstęgi dokonali wszyscy przybyli na uroczy-
stość. 

Jest to kolejny odcinek drogi, który polepszy komunikację 
mieszkańcom gminy, umożliwi szybsze i bezpieczniejsze prze-
mieszczanie się oraz przede wszystkim pozwoli na zmniejszenie 
kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 93.409, 28 zł brutto. 

Grzesik- sołtys sołectwa Nowy Staw, Pani Jadwiga 
Stopaj- sołtys sołectwa Winna, Pan Marek Płaziak- 
Inspektor nadzoru, Pan Stefan Pawełek- Kierownik 
budowy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów 
oraz mieszkańcy. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 
512 498,54zł., w tym dotacja z rezerwy celowej bu-
dżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu 
z 2009r. w wysokości 304 954zł. 

– Jest to kolejny odcinek drogi, który polepszy 
komunikację mieszkańcom gminy - mówi Małgorzata 
Orłowska- Masternak, Wójt Gminy Łagów – Do 15 
grudnia br. zostaną wykonane jeszcze 3 odcinki dróg 
gminnych o nawierzchni asfaltowej, których łączna 
długość wynosi 2 360mb. 

Otwarcie 
dróg gminnych

Kolumnę przygotował: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych UG w Łagowie 
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W 2011 roku Gmina wspólnie z Powia-
tem wyremontowała około 3,0 km dróg 
powiatowych. Zostały zakończone już roboty 
na drodze powiatowej nr 0346T Sadków 
– Zbelutka – Szumsko - Lipiny na odcinku 
Sadków- Stara Zbelutka. Zadanie obejmo-
wało wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
długości 1 km (od km 0+700 do 1+700) 
wartość zrealizowanych prac to 282.469,50 
zł. Gmina przekazała powiatowi pomoc 
finansową z przeznaczeniem na przebu-
dowę przedmiotowej drogi w wysokości 
150.000,00zł 

Kolejne drogi powiatowe, które zostały zre-
alizowane przy wsparciu finansowym gminy to: 
droga 0338T Łagów – Sędek - Wola Wąkopna 
na odcinku Łagów- Sędek. Remont tego po-
nad 1,3 km odcinka drogi powiatowej wyniósł 
275.949,27 zł, oraz droga nr 0340T Lechówek 
- Płucki - Łagów odcinek Lechówek- Małacentów 
od km 1+110 do km 1+420 oraz odcinek 
Małacentów- Płucki od km 2+674 do 3+060. 
Remont tego odcinka drogi wyniesie ponad 205 
tys. Wysokość dofinansowania ww. dwóch dróg 
powiatowych wynosi 400.000,00zł. 

Łączna wysokość przekazanych środków 
finansowych w roku 2011 ze środków budżetu 
gminy na poprawę infrastruktury drogowej dróg 
powiatowych na terenie gminy Łagów wyniesie 
550.000 zł. 

Ponadto w czerwcu został zakończony i ode-
brany remont drogi powiatowej nr 0345T Wola 

Otwarcie dróg powiatowych 
na terenie Gminy Łagów

Łagowska - Gęsice- Niwa odc. Nowa Zbelutka od 
km 6+220 do 7+620. W ramach przedmioto-
wego zadania wykonano nawierzchnię tłuczniową 
o długości 1400 mb. Remont tej drogi został 
sfinansowany z budżetu powiatu. Całkowity koszt 
inwestycji 391.280 zł. 

01 grudnia 2011 r. odbył się uroczysty 
odbiór w/w dróg. W oficjalnym otwarciu i prze-
kazaniu do eksploatacji nowych odcinków dróg 
uczestniczyli m.in.: Pan Bogdan Gierada - Czło-
nek Zarządu, Pani Małgorzata Orłowska - Ma-
sternak - Wójt Gminy Łagów oraz przedstawiciele 
wykonawcy, inspektor nadzoru, radni i sołtysi 

oraz mieszkańcy. To kolejny odcinek wyremonto-
wanej drogi powiatowej na naszym terenie. 

Obecnie rozpoczęły się prace ziemne na 
końcowym odcinku drogi Lechów - Małacentów 
i Małacentów Płucki. Jeżeli warunki pogodowe 
pozwolą to prace zostaną zakończone jeszcze 
w tym roku. 

Realizacja inwestycji drogowych na terenie 
gminy Łagów to zasługa bardzo dobrej współ-
pracy z Powiatem Kieleckim. Mam nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości zaowocuje to kolejnymi 
wspólnymi projektami – mówi Wójt Gminy Ła-
gów. 

 Bogdan Gierada Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego otwiera drogę  
0338T Łagów – Sędek - Wola Wąkopna na odcinku Łagów- Sędek

 Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-Masternak 
uroczyście otwiera drogę nr 0340T Lechówek- Płucki - Łagów 
odcinek Lechówek- Małacentów od km 1+110 do km 1+420

 Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-Masternak 
uroczyście otwiera drogę na odcineku Małacentów- Płu-
cki od km 2+674 do 3+060

Kolumnę przygotował: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych UG w Łagowie 
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ZADANIA ZREALIZOWANE W 2011R.
Wymiana instalacji elektrycznej SKR- ul. Opatowska, Łagów 2 337zł

Dostawa przyczepy i wykaszarki do utrzymania obiektów wodociągowo-
kanalizacyjnych oraz odmulacz sfi nansowany z  kar umownych 109.962zł

Remont dachu na remizie OSP w Piotrowie 19.096zł

Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z wymianą bezodpływowego 
zbiornika na ścieki przy Szkole Podstawowej w Starej Zbelutce 28.492zł

Remont ogrodzenia placu targowego 62.500zł

Remont wiat na targowisku 3.001zł

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Starej Zbelutce 
(budynek biblioteki) 51.999/ pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 34.080zł

Remont rampy dla zwierząt w msc. Wola Łagowska 19 990zł

Wymiana pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych w Łagowie, 
ul Opatowska 49 463zł

Zakup lekkiego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Łagowie Dotacja dla OSP Łagów w wysokości 80.000zł

Wykonanie wiat przystankowych 24.072zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego- etap I (msc. Piotrów, Wola 
Łagowska, Duraczów, Gęsice, Melonek, Nowy Staw, Winna, Ruda.) 187.001zł

Dostawa oraz montaż wsporników pod siedziska w miejscowości Łagów 
przy boisku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie 

Siedziska w ilości 284 szt. zafundowane przez Wojciecha Dudę 

23.739zł (wkład gminy)

15.006zł

Dostawa oraz montaż bramy garażowej– budynek OSP w Piotrowie 14000/ wkład własny OSP Piotrów w wysokości 5.000zł

Utworzenie placu zabaw „Wesołe skrzaty” w Sędku 10.364zł

Utworzenie szkolnego placu zabaw w Rudzie 11.547zł

Rozbiórka budynku gospodarczego w Łagowie, ul. Opatowska 
10.455zł

Dofi nansowanie jednostek straży pożarnej 29.000zł

Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Piotrowie 2.706zł

Wycinka zarośli (odcinki o łącznej długości 10 255mb) 19.410zł

Dofi nansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla 
jednostki policji

35.000zł

W roku szkolnym 2011/2012 w gminie Łagów realizowany jest Program 
„Youngster – angielski twoją szansą”.

18.634zł

Dary żywnościowe 165.619zł w tym wkład gminy 5.398zł

Dofi nansowanie sportu 155.000zł

Blaszany garaż 2.250zł

Usuniecie awarii głównej szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków 
ECOLO-CHIEF w Łagowie

5 609zł

MONITORING - w celu poprawy bezpieczeństwa, na terenie rynku 
w Łagowie oraz na budynkach należących do Urzędu Gminy zostały za-

montowane kamery monitoringu.

14.343zł

DROGI ASFALTOWE - GMINNE
Lechówek dz. ewid. 300, 295 m 75.075zł

ul. Spacerowa
w Łagowie, 220 m

30.904zł

Sędek – Gwiździowa, 500 m
103.889zł

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dotacja 65.000zł

Sędek – Gwiździowa, 350 m
89.198zł

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dotacja 35.000zł

Nowy Staw – Winna, 1.725 m
507.998zł

w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dotacja 306.954zł

Wola Łagowska (Górki)
– Duraczów, 1.580 m

202.238zł
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dotacja 157.370zł

Płucki – Łąki, 245 m 93,409zł

Wola Łagowska, 535 m (Targowica) 245.155zł

RAZEM: 5.450 M

Kolumnę przygotował: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych UG w Łagowie 
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DROGI TŁUCZNIOWE

Droga Kwota z odpi-
su sołeckiego

Wkład własny 
gminy

Łączna 
wartość

Duraczów, 1.100 mb 7.961 7.413 15.374

Gęsice, 600 mb 11.887 2.253 14.140

Małacentów, 150 mb 7.132 4.665 11.797

Płucki, 350 mb 9.116 20.709 29.825

Płucki, 100 mb 0 1.500 1.500

Wola Łagowska, 900 mb 19.661 15.614 35.275

Zamkowa Wola, 200 mb 2.746 0 2.746

Zbelutka Nowa, 250 mb 11.674 0,01 11.674

Złota Woda, 1.100 mb 12.609 31.355 43.964

Złota Woda, 450 mb 0 14.062 14.062

Parking przy Ośrodku Zdrowia, pow. 70m2 14.784 0 14.784

Wiśniowa, 200 mb 8.896 3.199 12.095

Piotrów, 1.000 mb 26.713 14.856 41.569

Wola Łagowska, 550 mb 0 39.101 39.101

Wola Łagowska, 250 mb 0 4.749 4.749

Czyżów
(bieżące utrzymanie) 0 12.489 12.489

Zbelutka Stara, 1.700 mb (Choiny) 0 10.802 10.802

Wola Łagowska , 650 mb (FOGR) 0 28.000 48.000

Winna (bieżące utrzymanie) 0 5.085 5.085

Łączna długość dróg o nawierzchni tłuczniowej – 9.550 mb Ponadto na bieżące utrzy-
manie dróg gmina przeznaczyła kwotę 25.315,74 zł na zakup kruszywa.

PUNKT POBRAŃ DILAB  
Od dnia 01.09.2011r. Urząd Gminy wy-

najmuje pomieszczenie dla Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Dilab” - Diagno-
styka Medyczna. Prowadzony jest tam punkt 
pobrań materiału do medycznych badań 
laboratoryjnych.  Mieści się on w budynku Ośrod-
ka Zdrowia w Łagowie (ul. Słupska 3).Czynny jest 
od  poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 
do 10.00 

BANKOMAT
W msc. Łagów dostępny jest przez całą dobę 

bankomat Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św.

DOWÓZ UCZNIÓW 
DO SZKÓŁ NA TERENIE 

GMINY  
Od września 2011r. uległy znacznemu ob-

niżeniu ceny biletów dla uczniów nie objętych 
obowiązkiem dowozu. Dotychczas bilet kosztował 
70zł, natomiast obecna cena wynosi 15zł.  Usłu-
gi związane z dowozem oraz odwozem uczniów 
do szkół na terenie Gminy Łagów świadczone są 
przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodo-
wej w Ostrowcu Św. Spółka Akcyjna

PUNKT REJESTRACJI 
ZWIERZĄT 

Od 01 grudnia 2011 roku  w Urzędzie Gminy 
w Łagowie przy ul. Iwańskiej 11 można załatwiać 
wszelkie sprawy związane z identyfikacją i reje-
stracją zwierząt gospodarskich.

Mieszkańcy Gminy Łagów i okolicznych miejscowości 
już po raz kolejny powitali Nowy Rok na Rynku w atmo-
sferze szampańskiej zabawy.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 21:00 , a w sylwestrowy nastrój 
wprowadził wszystkich zespół CDN. Przed północą Wójt Gminy Łagów 
Pani Małgorzata Orłowska Masternak złożyła mieszkańcom Gminy 
życzenia noworoczne. Powiedziała między innymi: „Każdemu z Pań-
stwa, każdej rodzinie życzę, aby nadchodzący rok przyniósł ze sobą 
wiele pomyślnych zdarzeń, by Wasze domy były pełne miłości, spokoju 
i nadziei.  Z całego serca życzę, aby Nowy Rok okazał się dla Państwa 
szczęśliwszym i lepszym od tego, który mija.”

Tuż przed północą  uczestnicy zabawy zaczęli odliczać ostatnie se-
kundy mijającego 2011 roku. Punktualnie o godzinie 24:00 w niebo 
wystrzeliły fajerwerki. Ich piękny pokaz podziwiali wszyscy zgromadzeni 
pod gwiazdami, w tym nawet dzieci przyprowadzone tu specjalnie przez 
rodziców lub dziadków. Ludzie składali sobie życzenia noworoczne, wy-
pijając za ich spełnienie i pomyślność lampkę szampana.  Atmosferę 
życzliwości i zabawy umilał zespół muzyczny, który porwał uczestników 
do szampańskiej zabawy zakończonej o godzinie 4:00  już 2012 roku. 

J. BANACZYK

Powitanie Nowego Roku w Gminie Łagów

Kolumnę przygotował: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych UG w Łagowie 
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 KOLEJNY SUKCES
GMINY ŁAGÓW

Dzięki staraniom Wójta Gminy Łagów 
Małgorzaty Orłowskiej-Masternak przy 
wsparciu unijnym, udało się pozyskać 
3 434 842,00zł dotacji dla Gminy Łagów. 
W dniu 22 grudnia 2011r. w Świętokrzy-
skim Biurze Rozwoju Regionalnego – Biu-
ro PROW została podpisana umowa o dofi-
nansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Budowa 
sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Łagowska, 
Gm. Łagów” w ramach działania 321 „ 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej”. Wniosek Gminy Łagów zajął 
pierwsze miejsce w wojewódzkim rankingu 
operacji zakwalifikowanych do współpracy 
w ramach działania 321.
Projekt obejmuje budowę 8,351 km ka-
nalizacji sanitarnej oraz dwóch przepom-
powni ścieków. Budowa kanalizacji będzie 
prowadzona w latach 2012-2013. Regu-
lowanie gospodarki wodno –ściekowej 
poprzez realizację inwestycji przyczyni się 
bezpośrednio do poprawy jakości środowi-
ska naturalnego i przywrócenia równowagi 
ekologicznej. Zostanie w znacznym stopniu 
ograniczone zjawisko nielegalnego zrzutu 
ścieków. Brak sieci kanalizacyjnej ma nega-
tywny wpływ na jakość życia społeczności 
lokalnej oraz przedsiębiorców, ogranicza 
rozwój gospodarczy gminy oraz atrakcyj-
ność inwestycyjną jej obszaru dla podmio-
tów zewnętrznych. Zrealizowanie tej inwe-
stycji przede wszystkim spełni oczekiwania 
społeczności lokalnej i przedsiębiorców 
w zakresie gospodarki ściekowej. Ponadto 
realizacja projektu wpłynie pozytywnie na 
wizerunek gminy w województwie 
i gminach ościennych, przyczyni się do 
stworzenia nowych obszarów zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej.

 WYGODNE TRYBUNY
Dzięki staraniom Wójta Gminy Łagów Pani 
Małgorzaty Orłowskiej-Masternak przy 
wsparciu Pana Wojciecha Dudy,  udało się 
wyremontować trybuny przy boisku piłkar-
skim Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie 
W dniu 9 grudnia 2011r zostały zakoń-
czone prace. Remont polegał na wymia-
nie starych drewnianych ław na siedziska 
z wysokiej jakości polipropylenu w ilości 
200 szt. Aby siedziska były dopuszczone 
do użytku niezbędne było podwyższenie 
konstrukcji betonowej o 9 cm za pomo-
cą metalowych wsporników. Zadanie było 
finansowane ze środków własnych Gminy 
Łagów i przy wsparciu finansowym Pana 

Troje uczniów Gminnego Zespołu Szkół 
w Łagowie zdecydowanie wyróżnia się w 
nauce. Są uczniami klas trzecich Publicznego 
Gimnazjum, chcą kontynuować naukę w 
liceach ogólnokształcących. 

Karolina Serwata już w szkole pod-
stawowej startowała w różnych konkursach. W 
ubiegłym roku wzięła udział w powiatowych 
eliminacjach olimpiady z biologii. Niewiele jej 
brakowało, by zakwalifikowała się na szczebel 
wojewódzki. - To był już niezły sukces, bo byłam 
uczennicą klasy drugiej – mówi Karolina Ser-
wata. - Mam nadzieję, że tym razem uda mi się 
osiągnąć więcej. 

Karolinę interesuje różnorodność organizmów 
w świecie. Pasjonuje ją biologia, powiązana z nią 
chemia i z tym wiąże swą przyszłość. Myśli by w 
przyszłości studiować medycynę lub biologię. 

Od trzeciej klasy szkoły podstawowej Bła-
żej Łucki pasjonuje się tenisem stołowym. 
Dotychczas jego największym sukcesem było zdo-
bycie czwartego miejsca na wojewódzkim turnie-
ju. - To kolega zainteresował mnie tą dyscypliną 

sportową – nie ukrywa Błażej. - W tenisie stoło-
wym chciałbym dojść znowu do wojewódzkich eli-
minacji i wygrać turniej. Takie jest moje marzenie. 
Zamierzam uczyć się w liceum w klasie matema-
tyczno-fizycznej, potem studiować geodezję. 

Bardzo wielostronnie uzdolniony jest Ka-
rol Gałka. Już w szkole podstawowej naj-
lepiej z całej szkoły napisał test szóstoklasisty. 
W gimnazjum, w ubiegłym roku, brał udział w 
projekcie, którego celem była realizacja filmu. 
Udało mu się to zrobić, z czego jest bardzo dum-
ny. W ubiegłym roku szkolnym jako jedyny uczeń 
klasy drugiej trafił na eliminacje wojewódzkie 
olimpiady fizycznej. W tym roku znowu będzie 
startował i myśli o jeszcze większym sukcesie. 
Fizyka go interesuje, bo, jak twierdzi, jest to coś 
namacalnego, co można zobaczyć. W przyszło-
ści jednak nie myśli studiować fizyki. Zamierza 
zostać reporterem, fotografem lub muzykiem. 
- Fotografuję już od trzech lat – opowiada. - My-
ślę, że to mi nawet wychodzi. Lubię pisać różne 
reportaże. Muzyką interesuję się od ponad trzech 
lat, niedawno wstąpiłem do zespołu. To mi daje 
zadowolenie.                                   A. NOWAK

Nasi prymusi
wyróżnieni

 Prymusi z Gminy Łagów przed budynkiem GZS w Łagowie, od lewej Bła-
żej Łucki, Karolina Serwata i Karol Gałka
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Podczas sesji Rady Gminy 21 grudnia radni 
podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia 
świąteczne, noworoczne. Z jasełkami 
wystąpiły uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Czyżowie.

Dzieci przedstawiły w jasełkach okoliczno-
ści narodzenia Pana Jezusa, wizytę pastuszków. 
W pięknych kolędach cieszyły się z przybycia na 
świat Dzieciątka. – Serdecznie witamy wszystkich 
miłych gości – mówili młodzi aktorzy. – „Chcemy 
wam dziś sprawić wiele chwil radości. Idziemy tu 
do was z nie lada kolędą, ciekawe tu rzeczy opo-
wiadać będą, jako że Polacy w tradycji to mają, co 
roku o tej porze jasełka przedstawiają”. 

Występy dzieci zostały nagrodzone oklaska-
mi. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Me-
ducki podziękował za piękny występ i podarował 
małym aktorom słodycze. 

Ksiądz proboszcz z Piórkowa Marek Bieniasz 
przypomniał, że każdy z nas uczestniczy w kilku 
wigiliach, w kręgu przyjaciół, w miejscu pracy, 
wśród rodziny. - Wszystkie nasze spotkania wigi-
lijne są ważne wtedy, gdy w naszych sercach jest 
odpowiednia atmosfera. Święta Bożego Narodze-
nia – powiedział. - to okres, gdy żyjemy Panem 
Bogiem. To możliwość spotkania z nim. 

Sesja z opłatkiemSesja z opłatkiem

Ksiądz Marek Bieniasz pobłogosławił opłatki 
i odmówił modlitwę. – Niech dobry Bóg obdarzy 
nas wszystkim pokojem i tą wzajemną życzli-
wością – złożył wszystkim życzenia. - Jesteśmy 
wspólnie sobie oddani, wspólnie sobie pomaga-
my. Szczęść Boże wszystkim na te święta! 

Po modlitwie i życzeniach księdza radni z 
zaproszonymi gośćmi przełamali się opłatkiem i 
złożyli życzenia. 

W uroczystej części sesji wzięli udział zapro-
szeni goście: Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego 
Bogdan Gierada, Radna Rady Powiatu Kieleckie-

go, skarbnik gminy Małgorzata Sitarz, delegat do 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Grzegorz Master-
nak, kierownik Gabinetu Rehabilitacji Marzena 
Kuczyńska, komendant Komisariatu Policji w 
Łagowie Ryszard Błasik, dyrektor Banku Spół-
dzielczego Aneta Krowińska, lekarz weterynarii 
Jarosław Serwicki, dyrektor Zespołu Szkół w Ła-
gowie Wiesław Nawrocki, dyrektor SP w Zbelutce 
Elżbieta Ginał, dyrektor SP w Piotrowie Małgo-
rzata Bęben, dyrektor SP w Czyżowie Zofia Go-
dzwon, prezes Stowarzyszenia Paprocice Grażyna 
Czechowska, prezes OSP w Sadkowie Władysław 
Łata, kierownik Powiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Kielcach Mieczysław Okólski, 
proboszcz parafii w Zbelutce Ks. Andrzej Miller, 
proboszcz parafii w Piórkowie Ks. Marek Bieniasz, 
przedstawicielka Kopalni Karina Pietrzak, przed-
stawiciel firmy Bruk-Bet Artur Sokalski, dyrektor 
Zespołu Szkół w Paprocicach Lidia Kopycka, pre-
zes Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Sołectw: 
Ruda-Melonek-Duraczów-Gęsice-Nowa Zbelutka 
Danuta Dziarmaga, dyrektor SP w Rudzie, Teresa 
Danielska, przedsiębiorca Bogdan Myszka.
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W siedzibie OSP w Łagowie strażacy podzie-
lili się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyli 
samorządowcy, wójt Małgorzata Orłowska-
Masternak, przewodniczący Rady Gminy 
Zbigniew Meducki, członek Zarządu Powiatu 
Kieleckiego Bogdan Gierada. 

Gospodarzem spotkania w niedzielę 18 grud-
nia była wójt Małgorzata Orłowska-Masternak, 
która jednocześnie pełni funkcję prezesa Zarzą-
du Gminnego OSP. - Spotkaliśmy się w okresie 
przedświątecznym, by przełamać się opłatkiem 
– powiedziała wójt na początku i powitała 
wszystkich gości. 

Ksiądz proboszcz ze Zbelutki, Andrzej Miller 
odczytał fragment z Ewangelii św. Łukasza o 
ogłoszeniu przez cezara Augusta spisu ludności 
na całym świecie. Przypomniał słowa, że Józef 
z Galilei z miasta Nazaret udał się do Judei, by 
zapisać Nowonarodzonego. - Pasterze są pierw-
szymi zwiastunami, do nich przybywa Anioł i 
oni pierwsi składają wizytę Nowonarodzonemu 
- komentował ksiądz proboszcz słowa Ewangelii. 
- Udali się z pośpiechem. To także cecha straża-

Opłatek strażackiOpłatek strażacki
ków, którzy udają się na miejsce, gdzie się coś 
wydarzyło, może groźnego, może bolesnego. I 
spełniają swoje zadania. Udzielają pomocy.

Po wysłuchaniu pięknych słów księdza uczest-
nicy spotkania złożyli sobie nawzajem życzenia i 
przełamali się opłatkiem. Następnie wszyscy za-
siedli do stołów i jak nakazuje tradycja smakowali 
potrawy wigilijne. 

W spotkaniu uczestniczyli również: komen-
dant Gminnego Zarządu OSP Paweł Garstka, 
prezesi OSP: z Piotrowa – Konrad Domagała, z 
Sędka – Kamil Kargul, z Sadkowa – Władysław 
Łata. W wigilii uczestniczył także najstarszy druh, 

85-letni Mieczysław Sitarz. Przybył również za-
przyjaźniony z Łagowem ksiądz Paweł Kata, który 
pełni obecnie posługę kapłańską w Zaleszanach. 

Opłatkiem przełamały się także dziewczęta 
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Iza Zawie-
rucha, Zuzia Durlej, Kasia Lisińska, Karolina Lisiń-
ska, Patrycja Garstka, Ola Herbuś, Natalia Bera, 
Weronika Garstka, Karolina Gadowska. - Przed 
Bożym Narodzeniem i przed Nowym Rokiem stra-
żacy życzą sobie zdrowia, wytrwałości – powie-
dział komendant Paweł Garstka. - Aby tyle samo 
było powrotów, co wyjazdów. Dziękuję wszystkim 
za przygotowanie spotkania wigilijnego. 

A. NOWAK
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W dniu 15 stycznia 2012 r. w pięknej świątecznej scenerii w kościele 
pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Piórkowie w gminie 
Baćkowice swoje umiejętności zaprezentowała młodzież ze Szkół 
Podstawowych z terenu gminy Łagów, tj. ze Starej Zbelutki, Piotrowa 
i Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie. Wystąpiły także ze swoim 
repertuarem członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Sędka i Piotrowa. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie zaprezento-
wały się jasełkami w opracowaniu Pani Małgorzaty Bęben. 

Licznie zgromadzona publiczność w kościele w Piórkowie wysłuchała 
pięknie zaśpiewanych i zaaranżowanych polskich kolęd i pastorałek takich 
jak : „W żłobie leży”, „Dzisiaj w Betlejem.”, „Miłość”, „Chwała Panu”, „Tu 
słowo ciałem się stało”, „Nowy Rok bieży”. 

Urozmaicony repertuar muzyczny młodzieży ze szkół wzbogacony był 
krótkimi wstępami Kół Gospodyń Wiejskich, które w kilku słowach wpro-
wadziły wszystkich w świąteczny nastrój i przybliżyły historię tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia.

Kolędowanie w kościele Parafialnym 
w Piórkowie w Gminie Baćkowice

Po występach Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Masternak 
podziękowała księdzu proboszczowi Markowi Bieniaszowi za możliwość zor-
ganizowania koncertu w miejscowym kościele oraz za wspólne przeżywanie 
tej niepowtarzalnej atmosfery świąt. Słowa podziękowania Wójt Gminy Ła-
gów skierowała także do uczestników koncertu wręczając przewodniczącym 
Kół Gospodyń Wiejskich nagrody pieniężne, zaś najmłodszym uczestnikom 
słodycze. 

Młodym wykonawcom i członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich podzięko-
wano gorącymi brawami za występy.

Kolumnę przygotował: Dział Promocji UG w Łagowie
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Kolędowanie w Łagowie

Z pastorałkami i kolędami w Kościele pod 
wezwaniem Świętego Michała Archanioła 
w Łagowie wystąpiły dzieci i członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich.

Wspólne śpiewanie rozpoczęto od znanej 
kolędy „Wśród nocnej ciszy”, ale nie zabrakło 

również pięknej piosenki z repertuaru Czerwonych 
Gitar „Jest taki dzień”. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowa przypomniały, jak dawniej 
świętowano Boże Narodzenie. Gospodarze rano 
wstawali, szli do stajni, zabierali ze sobą miskę, 
w której znajdowały się resztki jedzenia z wigi-
lii. Brali opłatek i podawali swoim zwierzętom. 

Potem przychodzili do domów, przebierali się i 
zasiadali z rodziną do śniadania. Pokazałyśmy, 
jakie były dawniej zwyczaje, jak odbywały się ob-
chody święta Bożego Narodzenia – mówi Elżbieta 
Borek z KGW z Piotrowa. - Nasze wnuki już dawno 
o tym nie wiedzą, dlatego chcemy przypomnieć 
tą tradycję.

W dniu 08 stycznia 2012 r. w kościele pw. Świętej Doroty w Starej 
Zbelutce rozbrzmiewały kolędy i pastorałki śpiewane przez dzieci 
i młodzież ze Szkoły Podstawowej ze Starej Zbelutki, Piotrowa i 
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie oraz panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z Sędka i Piotrowa. 

Wszyscy uczestnicy koncertu przygotowali bogaty repertuar, dzię-
ki któremu mogliśmy wysłuchać wielu polskich znanych kolęd jak : „Bóg 

się rodzi”, „ W żłobie leży”, „Wśród nocnej ciszy”, „Dzisiaj w Betlejem”. 
Zgromadzona publiczność w kościele mogła również wysłuchać wielu no-
wych pastorałek, takich jak: „Miłość”, „Chwała Panu”, „Tu słowo ciałem 
się stało”, „Nowy Rok bieży”. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowa i 
Sędka przypomniały widzom w kilku słowach, że święta Bożego Narodzenia 
są najważniejszym wydarzeniem roku – okresem radości i szczodrości, a 
jednym z najważniejszych zwyczajów świątecznych jest śpiewanie podczas 
rodzinnego spotkania kolęd i pastorałek.

Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele Parafialnym w Starej Zbelutce
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Wojciecha Dudy. Łączna wartość zadania 
wyniosła 23 739 zł, z czego Gmina wyasyg-
nowała 15 006 zł, a sponsor Pan Wojciech 
Duda 8 733 zł.  

KOLEJNA DROGA 
WYREMONTOWANA 
W dniu 14.12.2011r. dokonano odbio-
ru 245 mb drogi Płucki-Łąki o szerokość 
jezdni asfaltowej 3,50 m wraz z obustron-
nymi poboczami o szerokości 0,50 m. 
W odbiorze uczestniczyli: Pani Małgorzata 
Orłowska-Masternak- Wójt Gminy Łagów, 
Pan Ryszard Mazur- Zastępca Wójta Gmi-
ny Łagów, Pani Małgorzata Sitarz-Skarbnik 
Gminy Łagów, Pan Robert Wojtasik- In-
spektor Nadzoru, Pan Marek Wąsala –Kie-
rownik budowy reprezentujący Zakład Bu-
dowlano Drogowy „DUKT”, Pani Alicja 
Partyka- Radna Gminy Łagów oraz miesz-
kańcy.
Oficjalnego otwarcia drogi oraz symbo-
licznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi 
dokonali wszyscy przybyli na uroczystość 
goście.
Jest to kolejny odcinek drogi, który po-
lepszy komunikację mieszkańcom gminy, 
umożliwi szybsze i bezpieczniejsze prze-
mieszczanie się oraz przede wszystkim po-
zwoli na zmniejszenie kosztów związanych 
z bieżącym utrzymaniem dróg. Całkowi-
ta wartość zadania wyniosła 93.409,28 zł 
brutto.

ODBIÓR DROGI GMINNEJ 
W WOLI ŁAGOWSKIEJ
W dniu 19 grudnia 2011r. odbył sie odbiór 
drogi Wola Łagowska (Górki)- Duraczów. 
Prace zostały wykonane w szybkim tempie, 
dzięki sprzyjającym warunkom atmosfe-
rycznym.
W odbiorze drogi uczestniczyli: Radny 
– Tadeusz Kotwa, Sołtys – Szymon Pustu-
ła przedstawiciele Wykonawcy, Inspektor 
nadzoru sprawujący nadzór nad prawidło-
wą realizacją zadania, przedstawiciele gmi-
ny. 
Zakres prac obejmował remont drogi 
gminnej poprzez wykonanie nawierzchni 
asfaltowej o długości 1580 mb i szeroko-
ści 3,5. W ramach zadania wykonano obu-
stronne pobocza o szerokości 0,5 m oraz 
odmulenie istniejącego rowu. 
Dotychczas była to droga tłuczniowa, de-
terminacja oraz zdecydowane działania ze 
strony Pani Wójt pozwoliły na realizację 

Koncert kolęd i pastorałek w Starej Zbelutce wzbogacił występ jasełkowy w wykonaniu dzieci ze 
Starej Zbelutki pod kierunkiem Pań Ewy Gałki, Justyny Gach, Grażyny Lisińskiej oraz Elżbiety Ginał. 

Na zakończenie koncertu Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Masternak serdecznie 
podziękowała księdzu proboszczowi Andrzejowi Millerowi za możliwość zorganizowania dla parafian 
koncertu w miejscowym kościele oraz za życzliwe przyjęcie i wspólne wysłuchanie muzycznego przed-
stawienia. Słowa podziękowania Wójt Gminy Łagów skierowała także do uczestników koncertu za 
zaangażowanie i udział w koncercie, ofiarując na ręce Jacka Wójcika – reżysera koncertu, słodycze dla 
wszystkich uczestników i najmłodszych widzów przedstawienia.                Dział Promocji UG w Łagowie

Pięknie zabrzmiały dawne życzenia, które 
przytoczyły członkinie z KGW z Sędka: – Żeby 
wam się darzyło, kopiło, rodziło i dyszlem do 
stodoły obróciło, żebyście mieli pełne komory, 
pełne pudła i żeby wam gospodyni u pieca nie 
schudła, żebyście mieli żyto jak koryto, ziemniaki 
jak buraki, buraki jak pniaki, owies wąsaty co by 
był gospodarz bogaty, tyle wołków, co w płocie 
kołków, owieczek co w lesie mróweczek, cieliczki 
jak jedliczki, konie jak gronie, aby białe grzywy 
miały i trzema pługami orały, jak nie trzema, to 
dwoma, jak nie dwoma, to jednym, ale godnym, 
tak wam Panie Boże daj.

Przypominały również wiele ciekawostek 
i zwyczajów związanych ze świętami. - Skupili-
śmy się na przekazywaniu dawnych obrzędów, 
tych, które towarzyszyły nam i naszym rodzicom 
– podkreśla Jolanta Czerwiec. - To były obrzędy 
powigilijne, noworoczne, sylwestrowe. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej ze Starej 
Zbelutki zaśpiewali pastorałki: „Miłość”, „Chwa-
ła Panu”, „Tu słowo ciałem się stało”, kolędy 
– „Dzisiaj w Betlejem”, „Ukazał nam się anioł”, 

„Światłość”. – Chcieliśmy podkreślić tradycje 
i obrzędowość Wigilii, Bożego Narodzenia, okre-
su Świąt i Nowego Roku – mówi dyrektor szkoły 
Elżbieta Ginał. 

-Te święta są ważne, bo Chrystus się narodził 
– powiedzieli Dawid Dulnik, Karol Kargul i Do-
minik Rusiecki. – Dlatego też śpiewaniem chcie-
liśmy go przywitać. A pięknie zaśpiewali kolędę 
„Dzisiaj w Betlejem. 

Łącznie ponad 30 dzieci z Zespołu Szkół 
w Łagowie i SP w Piotrowie przypomniało naj-
piękniejsze kolędy i pastorałki oraz tradycje 
Bożonarodzeniowe. Był to ciekawy montaż słow-
no-muzyczny, przedstawiony na żywioł. Koordy-
natorem wspólnego kolędowania był nauczyciel 
wychowania muzycznego, Pan Jacek Wójcik. 

Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Or-
łowska-Masternak podziękowała wszystkim za 
występ. Dzieciom przekazała słodycze. Złożyła 
mieszkańcom życzenia wszystkiego dobrego 
w Nowym Roku, zdrowia, pomyślności, wytrwało-
ści w dążeniu do wyznaczonego celu. 

A. NOWAK

Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele Parafialnym w Starej Zbelutce
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przedmiotowej drogi i wykorzystanie po-
zyskanych środków finansowych, pomimo 
zbliżającej się pory zimowej. Umowa zosta-
ła podpisana z wykonawcą w listopadzie br., 
sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły 
w szybkim tempie zakończyć roboty bu-
dowlane i oddać do użytku ponad 1,5 km 
nowej drogi asfaltowej. Wykonanie na-
wierzchni bitumicznej przyczynia się do 
poprawy dojazdu do posesji, działek rol-
nych, ale przede wszystkim usprawni połą-
czenie miedzy miejscowościami. 
Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 202 
tys. zł. z czego ponad 157 tys. zł stanowi 
dotacja z budżetu państwa otrzymana w ra-
mach usuwania skutków klęsk żywiołowych, 
pozostała kwota została pokryta z budżetu 
Gminy. To już ostatni odcinek drogi wy-
konany w br. w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych na terenie naszej gminy. 
Łącznie w tym roku gmina otrzymała na 
odbudowe infrastruktury drogowej dotacje 
w wysokości 564.324,00 zł. Zostało wyko-
nane 4,155 km dróg gminnych. 
 W tym roku dokonano zgłoszenia kolejnych 
odcinków dróg gminnych, które zostały 
uszkodzone w roku 2009. Mamy nadzieję, 
że otrzymamy w roku 2012 kolejne środ-
ki finansowe, które pozwolą na odbudowę 
infrastruktury drogowej na terenie naszej 
gminy, a wykonane prace przyczynią się do 
poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego 
i pieszego na drogach. Remont dróg uspraw-
ni dostęp mieszkańców do centrum gminy, 
a poprzez powiązania z drogami wyższej 
kategorii to jest powiatowej, wojewódzkiej 
i krajowej, pozwoli znacznie skrócić czas 
przejazdu pomiędzy miejscowościami.

OGŁOSZENIE O NABORZE 
WNIOSKÓW W SPRAWIE 
DEMONTAŻU I UTYLIZACJI 
AZBESTU
Realizując założenia „Programu usuwania 
azbestu oraz wyrobów zawierających azbest 
na terenie gminy Łagów”, Wójt Gminy 
ogłasza nabór wniosków na dofinan-
sowanie osobom fizycznym realizacji prac 
związanych Z demontażem, transportem 
i utylizacją odpadów azbestowych pocho-
dzących z budynków mieszkalnych i go-
spodarczych  na obszarze Gminy Łagów, 
z terminem realizacji na rok 2012r. 

W ramach zadania w całości zostaną po-
kryte koszty związane z demontażem po-
kryć dachowych wykonanych z wyrobów 
zawierających azbest, transportem oraz 

11 grudnia br. Koła Gospodyń Wiejskich 
z gmin należących do Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wsi Świętokrzyskiej zaprezentowały swój 
dorobek artystyczny w „Przeglądzie twórczo-
ści Kół Gospodyń Wiejskich”. Przegląd odbył 
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach. 

Naszą Gminę reprezentowały Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Sędka i Piotrowa i miały 
za zadanie m.in. zaprezentować swoją twórczość, 
poprzez występy sceniczne, pokazy rękodzieła 
i kulinarne. Ocenie podlegały przygotowane spe-
cjalnie na przegląd rodzime, tradycyjne potrawy 
regionalne charakterystyczne dla stron, skąd 
panie przyjechały. Potrawy prezentowane były 
na pięknie ozdobionych i udekorowanych stołach 
wigilijnych. Przygotowane dekoracje pokaza-
ły tradycyjną plastykę ludową, która w dawnej 
kulturze wsi stanowiła ważny element obyczajo-
wości. Jury by wybrać najlepsze potrawy musiało 
osobiście skosztować każdej. A trzeba przyznać 

Przegląd twórczości Kół Gospodyń Wiejskich

każda była pyszna i kusiła wyglądem, smakiem 
i zapachem. Do degustacji przygotowano m.in. 
smażone pierogi z białą kapustą i prawdziwkami, 
kulebiaki, kapustę z grochem, pierniki, paszteciki 
oraz tradycyjne nalewki, które wzbudzały zachwyt 
panów. W większości przypadków obserwowano 
zgodność z tradycją i autentyczność przygotowy-

W przeglądzie wzięły również udział:
1. Zespół Folklorystyczny „ECHO” z Adamowa.
2. Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Skoszyna.
3. Koło Gospodyń Wiejskich z Witosławic.
4. Koło Gospodyń Wiejskich z Jeżowa.
5. Koło Gospodyń Wiejskich z Szerzaw.
6. Koło Gospodyń Wiejskich z Rudek.
7. Koło Gospodyń Wiejskich z Mirocic.
8. Koło Gospodyń Wiejskich z Pokrzywianki.  



Nasza Gazeta
Ł A G O W S K A

17S T Y C Z E Ń  –  L U T Y  2 0 1 2

Nasza Gazeta
Ł A G O W S K A

FLESZFLESZ
i n fo rmacy jny

unieszkodliwieniem na składowisku odpa-
dów. Dofinansowaniem objęte będą także 
koszty usunięcia i unieszkodliwienia wyro-
bów zawierających azbest, zdeponowanych  
na posesjach.
Termin składania wniosków do 
15.02.2012r.
Miejsce składania wniosków: 
Urząd Gminy Łagów,
ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów
- sekretariat
Formularz wniosku jest dostępny na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy zakładka 
azbest.

WAŻNA INFORMACJA!!!
OD STYCZNIA 2012 ROKU OBO-
WIĄZUJĄ NOWE TERMINY SKŁA-
DANIA WNIOSKÓW O ZWROT 
PODATKU AKCYZOWEGO ZAWAR-
TEGO W CENIE OLEJU NAPĘDO-
WEGO WYKORZYSTYWANEGO DO 
PRODUKCJI ROLNEJ!!!

KAŻDY ROLNIK, KTÓRY CHCE ODZY-
SKAĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY WYDANYCH 
NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO 
PRODUKCJI ROLNEJ POWINIEN:

•W TERMINIE OD 1 LUTEGO 2012 
ROKU DO 29 LUTEGO 2012 ROKU 
ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK 
DO WÓJTA GMINY ŁAGÓW WRAZ Z 
FAKTURAMI VAT (LUB ICH KOPIAMI) 
STANOWIĄCYMI DOWÓD ZAKUPU 
OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE 
OD 1 WRZEŚNIA 2011 ROKU DO 31 
STYCZNIA 2012 ROKU 

•W TERMINIE OD 1 SIERPNIA 
2012 ROKU DO 31 SIERPNIA 
2012 ROKU ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI 
WNIOSEK DO WÓJTA GMINY ŁAGÓW 
WRAZ Z FAKTURAMI VAT (LUB ICH 
KOPIAMI) STANOWIĄCYMI DOWÓD 
ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO 
W OKRESIE OD 1 LUTEGO 2012 ROKU 
DO 31 LIPCA 2012 ROKU 
PIENIĄDZE WYPŁACANE BĘDĄ 
W TERMINACH:
•2 – 30 KWIECIEŃ 2012 W PRZYPAD-
KU ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W PIERW-
SZYM TERMINIE
•1 – 31 PAŹDZIERNIK 2012 W PRZY-
PADKU ZŁOŻENIA WNIOSKÓW 
W DRUGIM TERMINIE

Przegląd twórczości Kół Gospodyń Wiejskich
wanych na przegląd potraw. W związku z po-
wyższym wyrażono duże uznanie dla wszystkich 
kół gospodyń wiejskich za ogromny wkład pracy 
i zaangażowanie w przygotowanie wyśmienitych 
wyrobów kulinarnych. Podczas przeglądu zarów-
no jury, jak i przybyli goście mieli możliwość 
zaobserwowania wysokiego poziomu artystycz-
nego przygotowanych występów. Koła w swoich 
prezentacjach zachowały oddźwięk dawnej gwary 
ludowej, zarówno w mowie jak i śpiewie. Ponadto 
większość kół zaprezentowała się w tradycyjnych 
strojach ludowych. 

- Bardzo pozytywnie oceniam występy za-
równo pań z Piotrowa, jak i Sędka – mówi wójt 
Małgorzata Orłowska-Masternak. – Ich programy 
różniły się od siebie, co wynikało z różnych do-
świadczeń. KGW w Piotrowie dłużej funkcjonuje, 
ma piękne stroje. KGW z Sędka jest młode, działa 
zaledwie pół roku. I ma z kogo brać przykład. 
Podczas przeglądu przewodnicząca KGW w Pio-
trowie Maryla Domagała z dużym zadowoleniem 
mówiła o zorganizowanej imprezie. 

- Mieliśmy okazję pokazać nasz dorobek. 
Staramy się, by wszędzie uczestniczyć. Nie przy-

gotowywaliśmy się zbyt długo, nawet muzyka 
zamówiliśmy sobie. Dziewczyny długo pracowały 
nad wyrobami artystycznymi, rękodziełem. Nasze 
koło istnieje od trzech lat, jest nas 26. Najbardziej 
mi pomagają: Bożena Bekus, Ola Węglarska, El-
żbieta Borek, Dorota Gadowska.  

Przygotowywałyśmy się krótko, program był 
luźny – powiedziała przewodnicząca KGW z Sęd-
ka, Justyna Dachowska. – Udało nam się, chociaż 
„zjadła” nas trochę trema, brak przygotowania. 
Będziemy nadal ćwiczyć i uczyć się od tych, którzy 
mają większe doświadczenie. Jest nas 15 i każda 
z pań włożyła podczas przeglądu swoja pasję. Do 
najaktywniejszych należą u nas: Jolanta Czerwiec, 
Katarzyna Skowrońska, Małgorzata Włosińska. 
Beata Łaskawska, Agata Maruszak. I wiele innych 
pań, właściwie wszystkie należałoby wymienić. 

Na koniec wszyscy zaśpiewali piękną kolędę 
„Bóg się rodzi”. Wójt Łagowa Małgorzata Or-
łowska-Masternak zapowiedziała koncert kolęd 
i pastorałek, który planowany jest w Łagowie 
6 stycznia. Wystąpią KGW i uczniowie ze szkół 
w Łagowie, Piotrowie i Zbelutce. 

M. BOREK, A. NOWAK
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WAŻNA INFORMACJA!!! 
WÓJT GMINY ŁAGÓW INFORMUJE 
ROLNIKÓW Z TERENU GMINY ŁA-
GÓW, ŻE OD 1 GRUDNIA 2011 ROKU 
W URZĘDZIE GMINY W ŁAGOWIE 
PRZY UL. IWAŃSKIEJ 11 W POKOJU 
NR 5 /A. RYCĄBEL/ W GODZINACH 
PRACY URZĘDU, BĘDZIE MOŻLI-
WOŚĆ ZAŁATWIENIA WSZELKICH 
SPRAW ZWIĄZANYCH Z IDENTYFI-
KACJĄ I REJESTRACJĄ ZWIERZĄT GO-
SPODARSKICH

ZACHĘCAMY 
WSZYSTKICH 
CHĘTNYCH 

MIESZKAŃCÓW 
GMINY ŁAGÓW 

DO KORZYSTANIA Z 
SIŁOWNI W DNIACH:

WTOREK
16:30 – 18:00 Mężczyźni
18:30 – 19:30 Kobiety

CZWARTEK
zajęcia odbywają się pod nadzorem 

instruktora siłowni
 16:00 – 18:00

SOBOTA
16:00 – 17:30 Kobiety
17:30-19:00 Mężczyźni

Zajęcia odbywają się w Gminnym Zespole 
Szkół w Łagowie - uczestnictwo bezpłatne

ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH CHĘTNYCH 

MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAGÓW
NA ZAJĘCIA AEROBIKU 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W ŁAGOWIE 
W KAŻDY WTOREK I PIĄTEK 

O GODZ. 18:00.
ODPŁATNOŚĆ WYNOSI: 3zł/h

POZOSTAŁA KWOTA 
DOFINANSOWANA JEST Z BUDŻETU 

GMINY ŁAGÓW

W dniach 27, 28 i 29 grudnia 2011 r. 
w hali sportowej w Publicznym Gimnazjum 
w Łagowie rozegrano VI Grudniowy Turniej 
Halowy o Puchar Wójta Gminy Łagów. 

Do udziału w Turnieju zgłosiło się 20 drużyn. 
Uczestnicy turnieju zagwarantowali wszystkim obec-
nym na hali widzom ogromną dawkę sportowych 
emocji. Zwycięscy otrzymali gratulacje i puchary 
z rąk Wójta Gminy Łagów Małgorzaty Orłowskiej-
Masternak oraz Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół 
w Łagowie Pana Wiesława Nawrockiego. Oprócz 
klasyfikacji głównej wyłoniono najlepszego bramka-
rza, najlepszego strzelca i najlepszego zawodnika. 

Rozgrywki odbywały się w czterech grupach. 
Grupę A stanowili: DRINK TEAM ŁAGÓW, BOCA 
JUNIORS, SZARPANKA ŁAGÓW, ZEIMMERY, NOWA 
SŁUPIA. 

Grupę B : PIASKI PASKAM, OLAFY, PIOTRÓW 
I PRZYJACIELE, H&#1254;RMANN, KRÓLEWSCY. 

Grudniowy 
Turniej Halowy

Grupę C: SANTOS RUDKI, BAFANA BAFANA, 
LUBRZANKA BRZEZINY, MAJORKA OSTROWIEC, 
SPARTA KIELCE. 

Grupę D: KORBUD OSIEDLE ZIELONY STOK, 
BARDO, ISKRA SKARBKA, PIÓRKÓW, DEAF.

Do finału w turnieju z Grupy A dostały się 
drużyny: Drink Team oraz Olafy. Zaś z Grupy B 
drużyny: Majorka Ostrowiec i Deaf. 

 A oto wyniki VI Grudniowego Turnieju Halo-
wego o Puchar Wójta Gminy Łagów: 

I Miejsce – drużyna Majorka Ostrowiec
II Miejsce  – drużyna Deaf
III Miejsce – drużyna Olafy
IV Miejsce – drużyna Drink Team
Statuetkę najlepszego zawodnika zdobył: 

Adam Imielny z drużyny OLAFY
Statuetkę najlepszego strzelca zdobył: Szy-

mon Bochniak z drużyny DRINK TEAM
Statuetkę najlepszego bramkarza odebrał: 

Mateusz Magdziarz z drużyny OLAFY.
A. RUSIECKA
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DROGI POWIATOWE
Gmina uczestniczy fi nansowo w kosztach realizacji  remon-

tu dróg powiatowych na terenie gminy. Współfi nansowanie 

przez Gminy inwestycji przebudowy dróg powiatowych 

na terenie naszej gminy wyniesie 550 tys. zł. 

Łączna długość 3.016mb 

• nr 0346T Sadków-Zbelutka – Szumsko - Lipiny na odcinku 
Sadków- Stara Zbelutka od km 0+700 do 1+700 - koszt robót 282.469zł

• nr 0338T Łagów - Czyżów – Wola Wąkopna odcinek Łagów 
- Bielowa od km 0+970 do km 2+290- wartość robót 275.949zł

• nr 0340T Lechówek – Płucki - Łagów odcinek Lechówek 
- Małacentów od km 1+110 do km 1+420 oraz odcinek Małacentów 

- Płucki od km 2+674 do 3+060
205.000zł.

Zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych. 36.081zł

INTERNET -  Firmy Profi  Group, Netikomp i JusMarNet zobowiązały 
się do bezpłatnego dostarczania internetu w obiektach na których 
umieszczone są maszty. W miejscowościach Sędek, Stara Zbelutka, 
Piotrów, Czyżów i na budynku Urzędu Gminy w Łagowie zostaną 

zamontowane maszty, tzw. Hot-Spoty, dzięki którym będzie można 
bezprzewodowo połączyć się z internetem.

Opracowanie projektów sieci wodno-kanalizacyjnych
Przebudowie ulegnie sieć wodno-kanalizacyjnej na ulicy Bardzkiej i 

Rakowskiej.
� długość - 900 m,

�  przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, sieciową prze-
pompownią ścieków i zasilaniem

61.070zł

Opłaty prac geodezyjnych
• wznowienie punktów granicznych i  pomiar powierzchni zajmowa-

nych pod działalność gospodarczą przez zakłady górnicze 

52.890zł

Nagrody i stypendia
• nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli 

• stypendia Wójta Gminy dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
kończących szkołę podstawową i gimnazjum 

• nagrody dla sołectw za wykonanie wieńca i stoiska dożynkowego 

46.400zł

ZADANIA ZAKOŃCZONE W 2011R.
Wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II w msc. Łagów 
w ramach zadania Budowa parkingu wraz z pomnikiem 

w Łagowie 

87.000zł
(50.000zł płatność 

w 2011r)

Ciągnik wraz z osprzętem 234.606zł  (100.000zł 
płatność w 2011r)

Odnowa wsi Stara Zbelutka

W ramach zadania 
pn. „Dostawa traktorka ogrodowego wraz osprzętem”

945.814 zł/ dofi nansowanie 
w wysokości 500.000zł

26.169zł

Dotacje na rozwój 
Gminy Łagów

W dniu 24 stycznia 2012 r. w Świętokrzyskim 
Biurze Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW zo-
stały podpisane umowy w ramach działania 413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych 
projektów na dofinansowanie dwóch operacji pn.:

I „Plac zabaw „Wesołe Skrzaty” – celem tej 
operacji jest podniesienie jakości życia społeczności 
lokalnej poprzez stworzenie we wsi Sędek  placu 
zabaw - miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji 
dla mieszkańców Gminy Łagów i odwiedzających 
ją turystów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 
budowę placu zabaw dla dzieci oraz wyposażenie 
go w huśtawki, karuzele, trampolinę oraz zagospo-
darowanie placu elementami zieleni. Zrealizowa-
nie projektu będzie miało wpływ na podniesienie 
aktywności społecznej mieszkańców.

II „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w małą infrastrukturę turystyczno-wypoczynkową 
poprzez wykonanie „Przystanku Turystycznego 
w miejscowości Stara Zbelutka”- celem tego 
przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia spo-
łeczności lokalnej poprzez stworzenie przystanku  
turystycznego i zagospodarowanie przestrzeni pub-
licznej wokół Ośrodka Zdrowia w Starej Zbelutce. 
W wyniku realizacji operacji zostanie wykonany 
przystanek turystyczny w sołectwie Stara Zbelutka, 
w otulinie Gór Świętokrzyskich. Elementy przy-
stanku turystycznego to m.in. drewniane siedziska 
z zadaszeniem, które wyeksponują walory miejsco-
wości Stara Zbelutka, w tym walory krajobrazowe, 
kulturowe i przyrodnicze. Projekt skierowany jest do 
wszystkich mieszkańców sołectwa Stara Zbelutka 
oraz mieszkańców sołectw ościennych, jak również 
turystów przejeżdżający przez gminę Łagów. Wyko-
nanie miejsca wypoczynkowego poprawi warunki 
spędzania wolnego czasu.

W dniu 22 listopada 2011 r. została podpi-
sana w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regional-
nego – Biuro PROW umowa w ramach działania 
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla 
małych projektów na dofinansowanie operacji pn. 
„ Cykl imprez plenerowych szansą na pobudzenie 
aktywności społecznej mieszkańców gminy Łagów” 
, której celem jest podniesienie jakości życia miesz-
kańców gminy Łagów poprzez zorganizowanie 
cyklu imprez plenerowych,  w tym :„Piotrowskiej 
Majówki”, „Dni Łagowa” i „Dożynek Gminnych”. 

Gmina Łagów otrzymała dofinansowanie na 
powyższe inwestycje za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej” z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa 
inwestująca w obszary wiejskie. 

Dział Promocji UG w Łagowie

Kolumnę przygotował: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych UG w Łagowie 
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Kolumnę przygotował: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych UG w Łagowie 

KREDYTY I POŻYCZKI

Nazwa - opis Stan na 01.01.2011r.
Zaciągnięty dług 

w 2011r.
Spłaty w 2011r.

Kredyt zaciągnięty w BGK w 2009r. na planowany defi -
cyt – kwota 1.570.000

1.177.500 392.500,00 785.000,00

Kredyt zaciągnięty w BGK ze środków Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego na rozbudowę Szkoły w 

Łagowie zaciągnięty w 2006 roku, kwota 1.600.000
771.648,54 192.912,08 578.736,46

Kredyt zaciągnięty w BGK w 2010r. na planowany defi -
cyt – kwota 1.100.000

1.100.000 1.100.000 0

Kredyt w BGK z funduszu rozwoju inwestycji komunal-
nych (FRIK) na przygotowanie dokumentacji projek-
towej budowa sieci wodociągowej zaciągnięty w 2008 

roku   kwota 20.893,60

9.326,05 9.326,05 0

Kredyt z BGK z FRIK na przygotowanie dokumentacji 
projektowej budowa kompleksu administracyjno usłu-

gowego zaciągnięty w 2008 roku   kwota 11.200
4.977,80 4.977,80 0

Kredyt z BGK z FRIK na przygotowanie dokumentacji 
projektowej uregulowanie gospodarki ściekowej za-

ciągnięty w 2008 roku   kwota 168.160
56.302,25 56.302,25 0

Kredyt z BGK z FRIK na przygotowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy dróg zaciągnięty w 2008 roku   

kwota 110.240
48.995,60 48.995,60 0

Kredyt z BGK z FRIK na przygotowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego zaciąg-

nięty w 2008 roku – 16.281,60
7.236,30 7.236,30 0

Kredyt z BS Ostrowiec na planowany defi cyt zaciągnię-
ty w 2010 roku

1.100.000 1.100.000 0

Kredyt zaciągnięty w ING w 2011 roku na planowany 
defi cyt

0 1.100.000 0 1.100.000

WFOŚ i GW Kielce pożyczki

Termomodernizacja – Remiza OSP Łagów zaciągnięta 
w 2007r.

Kwota 122.659 zł
68.993,70 21.464,00 47.529,70

Termomodernizacja   Szkoła Podstawowa w Łagowie   
Filia w Lechówku zaciągnięty w 2007r. kwota 89.135 zł

50.134,50 15.596,00 34.538,50

Termomodernizacja- Szkoła Podstawowa w Starej 
Zbelutce zaciągnięta w 2007 r. Kwota 161.439zł

90.803,70 28 248,00 62 555,70

Termomodernizacja   Ośrodek Zdrowia w Starej 
Zbelutce zaciągnięta w 2010r. kwota 61.507 zł

61.507,00 19.684,00 41.823,00

Termomodernizacja – Biblioteka w Starej Zbelutce 
zaciągnięta w 2011r. – kwota 34.080 zł

0 34.080,00 34.080,00

Rozbudowa oczyszczalni ścieków zaciągnięta w 2011r.
- kwota 367.770zł

0 367 770,00 35 000,00 332 700,00

Wyprzedzające fi nansowanie - pożyczki

Odnowa wsi Piotrów 455.397,56 455.397,56
0

Rewitalizacja Rynku
565.158,00 565.158,00 0

Razem
5.567.981,00 1.501.850,00 4.052.797,64 3.017.033,36

ZADANIA ROZPOCZĘTE W 2011R.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Łagów 

w ramach inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska 
wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków

4.547.806zł/ pożyczka z WFOŚiGW 
w Kielcach w wysokości 

2.934.155zł
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Urodzenia
21 lipiec 2011 r. 
Wiktoria Maria Bera
Miłosz Grzesik
Mikołaj Uliński

22 lipiec 2011 r.
Ewa Jabłońska 

31 lipiec 2011 r.
Kamil Krzysztof Rządkowski

07 sierpnia 2011 r. 
Mateusz Michał Rak

11 sierpnia 2011 r.
Jakub Rafał Garbowicz

17 sierpnia 2011 r. 
Nikola Januchta

22 sierpnia 2011 r. 
Patryk Jan Guliński
Sebastian Tomasz Cebula

23 sierpnia 2011 r.
Szymon Karol Partyka

27 sierpnia 2011 r.
Aleksandra Wesołowska

04 września 2011 r.
Adam Krzysztof Kaczmarzyk

06 września 2011 r.
Zuzanna Partyka
Gabriela Pietrzyk
Zuzanna Czeczot

15 września 2011 r.
Michalina Falińska

17 września 2011 r. 
Bartosz Grzegorz Krzyżanow-
ski

02 październik 2011 r.
Amelia Magdalena Kwiatek
Dawid Dychała

03 październik 2011 r.
Igor Łaskawski

10 październik 2011 r.
Adam Rej
Maja Dominika Śliwa

Małżeństwa
30 lipiec 2011 r. 
Anna Magdalena Jagiełło i Kamil Adam Gałka
Marzena Lidia Misztal i Sławomir Kwiatek

06 sierpień 2011 r.
Emilia Maria Błońska i Marcin Jan Kołbuc

20 sierpień 2011 r.
Renata Stanisława Jagiełło i Wojciech Kościele-
cki

10 wrzesień 2011 r. 
Iwona Stanisława Danek i Paweł Bartłomiej Ma-
słowski

17 wrzesień 2011 r. 
Anna Błońska i Waldemar Janusz Mruk
Dorota Ewa Podstawka i Jarosław Stanisław Orczyk

11 październik 2011 r.
Kornelia Podsiadło
Oliwia Podsiadło

12 październik 2011 r.
Zofia Podsiadło

20 październik 2011 r.
Hubert Włodarczyk

27 październik 2011 r.
Mateusz Tomasz Lesiak

05 listopad 2011 r.
Ewa Wasik

30 listopad 2011 r.
Wiktor Kwiatek

18 grudzień 2011 r. 
Kacper Mikołaj Kargul

23 grudzień 2011 r. 
Wiktor Andrzej Korach

24 wrzesień 2011 r. 
Dorota Duda i Patryk Łukasz Opatowicz
Justyna Górska i Mariusz Jarek

01 październik 2011 r.
Anna Dziarmaga i Artur Grzegorz Maciąg

08 październik 2011 r.
Anna Kuca i Jan Kozłowski

15 październik 2011 r. 
Beata Dorota Cheda i Jacek Jerzy Gaździk 

05 listopad 2011 r.
Agata Sitarska i Artur Siwonia

23 grudnia 2011 r.
Sylwia Wiącek i Konrad Patryk Stąpór
Izabela Perlik i Piotr Paweł Masternak

POLICJA OSTRZEGA!
W ubiegłych miesiącach Komisariat Policji w Ła-

gowie odnotował wiele przestępstw dokonywanych 
na szkodę osób starszych i samotnie mieszkających. 
Sprawca podawał się za urzędnika Urzędu Skarbowego, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też KRUS. Jego 
celem było spowodowanie, aby osoba okazała mu do-
wód osobisty, który zazwyczaj trzymany jest w portfelu 
a następnie dokonywał jego kradzieży. Niekiedy z ca-
łymi oszczędnościami. Sprawca również włamywał się 
do domu a podczas nieobecności mieszkańców lub wyko-
rzystując ich sen, okradał z dorobku. 

Pamiętajcie:
• Nie wpuszczajcie do domu osób, których nie znamy 

a zwłaszcza wtedy gdy jesteście sami.
• Przed wpuszczeniem osoby obcej, zawsze żądajcie 

okazania dowodu osobistego, legitymacji potwier-
dzającej tożsamość i wykonywaną funkcję.

• Nie przekazujcie żadnych pieniędzy osobom, które te-
lefonicznie podają się za członków rodziny lub proszą 
o przekazanie gotówki przez osoby pośredniczące.

• Zawsze zamykajcie drzwi wejściowe, zwłaszcza wy-
chodząc „na chwilę”.

Zawsze możecie Państwo liczyć na pomoc i radę 
swojego dzielnicowego sierż. Natalia Kaczmarczyk, 
tel. 41 307 40 07, 997 lub 112

Komisariat Policji w Łagowie

Angielski 
twoją szansą

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Łagowie 
biorą udział w programie „Youngster – angielski twoją 
szansą”. To 90 dodatkowych godzin lekcyjnych.

Program realizowany jest dzięki Europejskiemu 
Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej. Jego całkowity koszt 
wynosi 18,6 tys. zł. – Mamy też kilka przydzielonych 
zadań w tym programie – mówi wójt Małgorzata 
Orłowska-Masternak – Musimy zapewnić transport 
wszystkim uczniom, którzy uczestniczą w programie. 
Pokrywamy też połowę kosztów wynagrodzenia nauczy-
cieli języka angielskiego, którzy prowadzą zajęcia.

W programie bierze udział 65 uczniów klas trze-
cich. Zostali oni podzieleni na 4 grupy. Każda z nich 
w roku szkolnym 2011/2012 ma do zrealizowania 90 
dodatkowych godzin języka angielskiego. Uczniowie 
płacą jednie 5 zł miesięcznie. Za zebrane pieniądze 
kupowane są materiały biurowe i pomoce dydaktycz-
ne, które są niezbędne do prowadzenia zajęć.

Każdy gimnazjalista, który uczestniczy w pro-
gramie, otrzymał już komplet podręczników do nauki 
języka angielskiego wydawnictwa Macmillan, zeszyt 
oraz długopis. Do biblioteki szkolnej trafiły również 
dodatkowe pomoce dydaktyczne o wartości 300 zł. 
– Realizacja programu Youngster w naszej gminie 
jest wielką szansą dla naszej młodzieży, która zdoby-
wa wiedzę i kształci swoje umiejętności lingwistyczne 
– podkreśla wójt Małgorzata Orłowska-Masternak. 
– To, jak sądzimy, czas dobrej zabawy dla uczniów, 
integracji i odkrywania swoich zainteresowań. 

A. NOWAK
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Łamigłówki dla mądrej główki
Zadanie 1
W poniższym tekście popełniono błąd interpunkcyjny. Jaki?
Gdy w nim wygasła wena twórcza, / odtąd nie tworzy a poucza.

„Pierwsze dziecko, które przyniesie rozwiązanie „Łamigłówki dla mądrej główki” 
otrzyma nagrodę książkową, kolejne 9 osób otrzyma gadżety promocyjne. Łamigłówka powinna być rozwiązana 

w gazecie i dostarczona do Działu Promocji Urzędu Gminy w Łagowie.”

Zadanie 2
Zmień położenie tylko jednej kreski tak aby 
powstało poprawne działanie:

IX – XII = III

Zadanie 3
Prowadząc linie wzdłuż brzegu kratek podziel 
kwadrat na sześć części o równej powierzchni, 
lecz różnym kształcie tak aby w każdej były dwie 
jednakowe litery.

1. Gdy w nim wygas a wena twórcza, / odt d nie tworzy a poucza. 
W powy szym tek cie pope niono b d interpunkcyjny. Jaki? 

2. Zmie  po o enie tylko jednej kreski tak aby powsta o poprawne dzia anie:

IX – XII = III 

3. Prowadz c linie wzd u  brzegu kratek podziel kwadrat na sze  cz ci o równej 
powierzchni, lecz ró nym kszta cie tak aby w ka dej by y dwie jednakowe litery. 

A  C   B 
  A C   
 D B    
  F    
   D E F 
   E   

4. Od górnego lewego pola z 8 przejd  do dolnego prawego te  z 8 aby otrzyma  sum
70. Ósemki te  nale  do sumy.

8 9 7 5 4 
4 6 7
5 9 9 5 9 
3 8 9
4 3 5 4 8

1. Gdy w nim wygas a wena twórcza, / odt d nie tworzy a poucza. 
W powy szym tek cie pope niono b d interpunkcyjny. Jaki? 

2. Zmie  po o enie tylko jednej kreski tak aby powsta o poprawne dzia anie:

IX – XII = III 

3. Prowadz c linie wzd u  brzegu kratek podziel kwadrat na sze  cz ci o równej 
powierzchni, lecz ró nym kszta cie tak aby w ka dej by y dwie jednakowe litery. 

A  C   B 
  A C   
 D B    
  F    
   D E F 
   E   

4. Od górnego lewego pola z 8 przejd  do dolnego prawego te  z 8 aby otrzyma  sum
70. Ósemki te  nale  do sumy.

8 9 7 5 4 
4 6 7
5 9 9 5 9 
3 8 9
4 3 5 4 8

Zadanie 4
Od górnego lewego pola z 8 przejdź do dolnego 
prawego też z 8 aby otrzymać sumę 70. Ósemki też 
należą do sumy.  

Zadanie 6
Przestaw litery, a dowiesz się z jakich państw 
pochodzą te osoby i podaj stolice tych państw: 

JAN  FRAC
GALA  TRUPIO
NIA   GREWO

5. W puste pola wpisz tak cyfry aby dzia ania by y prawdziwe: 

 x  :  = 2 
+
 + 9 -  = 3 
-
 +  +  8 

= 7 6 9

6. Przestaw litery, a dowiesz si  z jakich pa stw pochodz  te osoby i podaj stolice 
tych pa stw:  
JAN  FRAC 
GALA  TRUPIO 
NIA  GREWO 

7. Zagadki:
1) Mieszka w ma ym domku 

Pilnuje du ego
Przyjazny dla swoich 
Nie znosi obcego 

2) Nie ywa bo nie je 
Nie chodzi, nie p acze
a rzuci  j  o ziemi
to jak ywa skacze 

Zadanie 5
W puste pola wpisz tak cyfry aby działania były 
prawdziwe:

Zadanie 7
Zagadki:

1) Mieszka w małym domku
 Pilnuje dużego
 Przyjazny dla swoich
 Nie znosi obcego

2) Nieżywa bo nie je
 Nie chodzi, nie płacze 
 a rzucić ją o ziemię
 to jak żywa skacze

Kolumnę przygotował: B. Bomba
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Łamigłówki dla mądrej główki
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Proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej 
Doroty w Zbelutce, ksiądz Andrzej Miller, 
obchodził 50-lecie kapłaństwa. W uroczystej 
mszy, która odbyła się w niedzielę, 
13 listopada, brało udział 15 kapłanów 
diecezji sandomierskiej i radomskiej. 

Jubileusz księdza proboszcza 
Andrzeja Millera

Podczas mszy jubilatowi, księdzu Andrzejo-
wi Millerowi symboliczny krzyż przekazał senior 
kapłanów, ksiądz Wacław Krzysztofik. – Krzyżem 
trzeba się podpierać – nie ukrywał. – Przyjmij 
krzyż, znak zwycięstwa, który cię prowadził od 

– Dzień jubileuszu jest dla kapłana spojrze-
niem wstecz, bilansem, obliczeniem, ale przede 
wszystkim momentem, gdy człowiek staje przed 
tym, który nas ukochał – powiedział podczas 
kazania ksiądz Andrzej Wróblewski. – Niech ten 
dzień jubileuszu, dla wszystkich kapłanów, dla 
was, bracia i siostry, dla was, rodzino parafialna, 
będzie uwielbieniem Boga. 

złożył ksiądz kanonik Jan Sarwa z kolegiaty św. 
Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
To kapituła, do której należy ksiądz Andrzej Miller 
i gdzie pełni obecnie funkcję prałata scholastyka. 

czasów młodości i w podeszłym wieku niech cię 
nie opuści. Wpatrzony w krzyż Zbawiciela dąż 
wytrwale do wyznaczonego ci kresu, którym jest 
Jezus Chrystus. 

Ksiądz Jerzy Beksiński poinformował, że ju-
bileusz dopiero się zaczyna i będzie zakończony 
9 grudnia, gdy przyjadą tu dwaj biskupi oraz 
wszyscy kapłani dekanalni. Gratulacje jubilatowi 
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Dokończenie na stronie 24
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Jubileusz księdza proboszcza 
Andrzeja Millera

 Jubilat Ks. Andrzej Miller Pro-
boszcz Parafi i pw. Św. Doroty w Starej 
Zbelutce

 Koncelebra mszy świętej przez kapłanów diecezji sandomierskiej i radomskiej
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Przewodniczący Rady Gminy Łagów Zbigniew 
Meducki w imieniu radnych złożył jubilatowi 
najserdeczniejsze życzenia. – Od ciebie bije ta-
kie ciepło, dobroć, serdeczność, że aż się chce tu 
przebywać – powiedział. – Chcielibyśmy, byś jak 
najdłużej przebywał wśród nas i prowadził nas 
przez ciężkie czasy. 

Wójt Gminy Małgorzata Orłowska-Masternak 
podkreśliła, że 50 lat życia kapłańskiego to 50 
lat modlitwy, pracy i służby bliźniemu, podążania 
drogą Chrystusa, który nade wszystko umiłował 
człowieka. – Ten piękny jubileusz to okazja 
do radości i wdzięczności – odczytała pismo skie-
rowane do jubilata. – Cieszymy się, że ksiądz jest 
z nami i dziękujemy. Dziękujemy Waszej Eminen-
cji za przekazywanie nauki Kościoła, za pracę na 
rzecz parafii Zbelutka, za codzienne pochylanie 
się ze współczuciem i mądrością nad ludzkim 
losem, za wyrozumiałość okazywaną każdemu, 
szacunek i poszanowanie jego godności, za służ-
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bę człowiekowi od narodzin do śmierci. Dzięku-
jemy za owocną współpracę z władzami samo-
rządowymi gminy Łagów, za aktywne włączanie 
się w organizację wspólnych uroczystości, udział 
w pracach samorządu. Z uczuciem i wdzięcznością 
za trud 50-lecia kapłaństwa pragniemy przekazać 
Waszej Eminencji jak najlepsze życzenia na dal-
szą drogę posługiwania. Aby było ono radosne, 
wytrwałe, przyniosło błogosławione owoce. Ży-
czymy zdrowia i sił do dalszych dokonań w pracy 
apostolskiej. 

Życzenia księdzu Andrzejowi Millerowi zło-
żyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbelutce 
Elżbieta Ginał, przedstawiciele organizacji, kółek 
różańcowych, młodzieży, Rady Parafialnej. Jubi-
leuszu gratulowali także sołtysi i radni. Młodzież 

szkolna recytowała księdzu wiersze i śpiewała 
pieśni. 

– Dziękuję za życzenia – powiedział skrom-
nie ksiądz proboszcz Andrzej Miller. – Wszystko to 
robimy, by Bóg był uwielbiony. By to uwielbienie 
było jego szczęściem. Bóg zapłać za wszystko. 

A. NOWAK
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Jubileusz księdza proboszcza 
Andrzeja Millera
Jubileusz księdza proboszcza 
Andrzeja Millera

 Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-Masternak składa Ks. Andrzejowi Mille-
rowi słowa podziękowania i wdzięczności za 50 lat modlitwy, pracy i służby bliźniemu

 Przewodniczący Rady Gminy Łagów 
Zbigniew Meducki składa w imieniu 
radnych najserdeczniejsze życzenia 
Jubilatowi Ks. Andrzejowi Millerowi

 Najmłodsi Parafi anie składają słowa podzię-
kowania proboszczowi Ks. Andrzejowi Millerowi 

 Parafi anie zgromadzeni na Jubileuszu 50- lecia 
kapłaństwa Ks. Proboszcza Andrzeja Millera

 Koła Różancowe z parafi  Starej 
Zbelutki składają życzenia Ks. An-
drzejowi Millerowi


