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Święto Plonów  
rolników z gminy Łagów

24 sierpnia przedstawiciele poszczególnych 
sołectw, władze gminy, mieszkańcy oraz za-
proszeni goście zgromadzili się w Łagowie, 
by w trakcie gminnych dożynek wspólnie 
podziękować za tegoroczne plony. Na Ry-
nek w Łagowie bryczką przybyli starostowie 
dożynek wraz z Wójtem Gminy Łagów Mał-
gorzatą Orłowską – Masternak.

Tradycyjnie uroczystości dożynkowe rozpo-
częły się mszą świętą w Kościele Parafialnym 
w Łagowie.  Po Mszy Św. barwny korowód do-
żynkowy udał się na miejsce uroczystości, gdzie 
odbyło się otwarcie Dożynek Gminnych. Staro-
stowie dożynek Bożena Wójcik z Piotrowa  i Hen-
ryk Stróżecki z Łagowa przekazali na ręce Wójta 
Gminy Łagów Małgorzaty Orłowskiej- Masternak 
chleb wypieczony z tegorocznych plonów, który 
został połamany i rozdany wśród wszystkich 



� LIPIEC -  WRZESIEŃ 2013

uczestników uroczystości. W swoim przemówieniu 
Pani Wójt serdecznie przywitała wszystkich ze-
branych mieszkańców gminy oraz gości i gorąco 
podziękowała rolnikom za ich ciężką, mozolną 
pracę na roli – „Praca rolnika jest wciąż podstawą 
egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie  zmieni.  
W związku z tym za ten wspaniały dar Waszych 
rąk, za owoce Waszej pracy – jakże ciężkiej i mo-
zolnej, składam Wam słowa najwyższego uznania. 
Dożynki są przede wszystkim Waszym świętem,  
z Waszego trudu korzystamy wszyscy. Jesteśmy 
Wam winni wdzięczność i szacunek.  Życzę Wam, 
aby były zawsze dobre czasy dla rolnictwa, abyście 
korzystali z nowych możliwości i szans. Życzę dużo 
zdrowia i pomyślności Wam wszystkim Waszym 
rodzinom i najbliższym. 

Po oficjalnych wystąpieniach na zaproszonych 
uczestników imprezy czekało wiele atrakcji, bo-
wiem kolejno na scenie prezentowały się sołectwa 
z wieńcami dożynkowymi. W tym roku na Święto 
Plonów przepiękne wieńce wykonały i ośpiewa-
ły sołectwa: Czyżów, Gęsice, Lechówek, Łagów, 

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

Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Małacentów, Melonek, Piotrów, Płucki, Sadków, 
Sędek, Wola Łagowska, Zbelutka Nowa, Zbelutka 
Stara, Złota Woda. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież występy lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich  
i przedstawicieli sołectw. Na scenie w repertua-
rze biesiadnym prezentowały się: Koło Gospodyń 

Wiejskich z Lechówka. Piotrowa, Sędka i sołectwo 
Płucki oraz sołectwo Łagów. Po godz. 18:00 wy-
stąpił zespół „THE COVER” i bawił wszystkich 
uczestników imprezy do północy. 

Podczas tegorocznych dożynek nie brakowało 
także regionalnego, wiejskiego jadła przygoto-
wanego przez sołectwa: Łagów, Lechówek, Mała-

Gminę Łagów na Dożynkach Powiatowych w Morawicy  
w dniu 28.08.2013 r. reprezentowało Sołectwo Łagów 

Gmina Łagów jako jedna z gmin promowała 
się 25.08.2013 r. na VI Świętokrzyskim Świę-
cie Pszczoły w Bałtowie. 

Naszą małą ojczyznę promowało Koło Go-
spodyń Wiejskich z Piotrowa, Sędka oraz Gminne 
Koło Pszczelarzy z Łagowa. Panie występowały na 
scenie oraz prezentowały na stoisku swoje ręko-
dzieło, a także produkty regionalne - swojski chleb 
wypiekany w piecu chlebowym i sery. Przy okazji 
również rozdawane były gadżety promujące gmi-
nę Łagów. 

Kobiety z KGW śpiewały piosenki opiewają-
ce piękno gminy Łagów oraz przedstawiły obrzęd 
Piotrowskiej pszczelarki. 

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem 
wśród uczestników Pikniku Pszczelarskiego.

Ogólnopolski 
Piknik 
Pszczelarski  
w Bałtowie

centów, Piotrów, Płucki, Sadków, Zbelutka Nowa, 
Zamkowa Wola. 

Jak co roku wybrano najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy 2013. Komisja w składzie : Wiesław 
Nawrocki – Przewodniczący Komisji oraz członko-
wie komisji Ks. Mariusz Kusiak, Zbigniew Meducki, 
Anna Rycabel, Damian Szpak, Bożena Utnik, Izabe-
la Garbacka-Łach, Aleksandra Węglarska, Stanisła-
wa Góral, Danuta Sławska Krystyna Sikora, Justyna 
Dachowska, Mirosław Duda - zdecydowała że Gmi-
nę Łagów na Dożynkach Powiatowych w Morawicy 
reprezentował będzie wieniec sołectwa Łagów. 

Pani Wójt Gminy Łagów wręczyła wszystkim 
sołectwom pamiątkowe dyplomy w podziękowa-
niu za trud włożony w przygotowanie wieńca. 

Festyn, realizowany przy sprzyjającej pogo-
dzie, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 
uczestników bowiem dożynki w naszej gminie 
mają długą tradycję, są ukoronowaniem trudu 
pracy rolnika, czasem radości i odpoczynku dla 
wszystkich, którzy starają się aby nigdy nie zabra-
kło nam na stole chleba.   

Dziękujemy wszystkim sponsorom za wspar-
cie oraz dziękujemy wszystkim za wspólną zaba-
wę bowiem z  wielką przyjemnością przygotujemy 
kolejną taką imprezę, aby móc razem z Wami 
przeżyć wyjątkowe chwile.

A. Kędziora
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Festiwal Swojskich Smaków  
– II Święto Chleba i 50-lecie OSP Sędek

Jubileusz zainaugurowała msza św. w inten-
cji jednostki, którą odprawili: ks. Marek Mrugała 
– Wojewódzki Kapelan Straży, Ks. Jerzy Beksiński 
– Proboszcz Parafii Łagów, Ks. Andrzej Czajkowski 
– Proboszcz Parafii Zbelutka oraz Ks. Witold Koba 
– Wikariusz Parafii Łagów. W czasie mszy św. po-
święcono sztandar dla OSP w Sędku, którego za-
kup został sfinansowany z budżetu gminy Łagów. 

Po mszy przyszedł czas na ceremoniał pożar-
niczy, podczas którego dh Ireneusz Żak – wicepre-
zes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Kielcach odebrał meldu-
nek, podniesiono flagę państwową i odśpiewano 
Hymn Polski. 

Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędku 
został udekorowany Srebrnym Medalem „Za za-
sługi dla pożarnictwa” przez dh Ireneusza Żaka 
wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kielcach

W uznaniu dorobku strażaków z OSP w Sędku 
zostały im przyznane medale i odznaki. Najbar-
dziej zasłużeni druhowie otrzymali złote, srebrne 
i brązowe medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, 
odznaki „Strażak Wzorowy” oraz odznaczenia za 
wysługę lat.

Złote medale za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymali seniorzy OSP: Eugeniusz Bińczak, Piotr 
Nowak, Józef Dziedzic, Jerzy Kowalik, Mieczysław 
Nogowski, Kazimierz Czekaj.

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymał druh Stanisław Kasprzyk. 

Brązowymi medalami zostali odznaczenie 
druhowie: Kamil Kargul, Piotr Kargul, Piotr Czer-
wiec. 

      Odznakę wzorowego strażaka otrzymali: 
dh Jerzy Kowalik, dh Marcin Ozan.

Dodatkowo Prezydium Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Łagowie przyznało 
odznaczenia za wysługę lat. Otrzymali je: Mieczy-
sław Nogowski – 50 lat, Piotr Nowak – 50 lat, Jó-
zef Dziedzic – 50 lat, Eugeniusz Bińczak – 40 lat,  
Stanisław Pustuła – 35 lat, Jan Skowroński  
– 25 lat. 

W podziękowaniu za 50-letnią służbę w OSP 
w Sędku Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłow-

W niedzielę 14 lipca 2013 r. odbyło się II Święto Chleba w Sędku, wyjątkowo w tym roku połączone z 50-leciem OSP Sędek. W uroczystościach 
wzięli udział : parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, Świętokrzyskiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 
władz gminy, radni, sołtysi, nauczyciele oraz mieszkańcy. Obecni byli druhowie z OSP: Łagów, Piotrów, Sadków, Ociesęki, Chańcza, Lechów. 

ska-Masternak i Prezes Zarządu OSP w Sędku Ka-
mil Kargul wręczyli pamiątkowe statuetki druhom:  
Mieczysławowi Nogowskiemu, Piotrowi Nowako-
wi, Józefowi Dziedzicowi. 

Zaproszonym gościom wręczono medale oko-
licznościowe wybite specjalnie z okazji 50-lecia 
OSP w Sędku. 

Uroczystości uświetniała Orkiestra Dęta OSP 
z Daleszyc pod batutą kapelmistrza Ryszarda Ta-
biszewskiego.

Na zakończenie uroczystości strażackich Wójt 
Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Master-
nak skierowała słowa podziękowania zaproszo-
nym gościom, przybyłym jednostkom OSP, miesz-
kańcom oraz sponsorom za tak liczny udział, który 
świadczy o sympatii i uznaniu zasług strażaków 
ochotników. 

Drugą część imprezy – Święto Chleba rozpo-
częły występem Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Sędka. 
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W biesiadzie artystycznej gościnie repertuar 
przygotowany na tą okoliczność zaprezentowa-
li także: zespół „Zbelutczanie”, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Lechówka i Piotrowa. 

Każdy z gości mógł spróbować kromki swoj-
skiego chleba wypieczonego w piecu chlebo-
wym przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  
z Sędka. Panie serwowały chleb pszenno-żytni ze 

smalcem i ogórkiem, chleb z ziarnami, pestkami 
dyni z masłem oraz swojskie ciasta i napitki. Dla 
dzieci przygotowano plac zabaw z dmuchanymi 
zjeżdżalniami i trampoliną. Starszym czas zabawy 
umilał zespół muzyczny DANCE. 

Organizatorzy uroczystości, tj. Wójt Gminy Łagów, 
Stowarzyszenie „Sami Swoi Sędek”, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Sędku oraz Ochotnicza Straż Pożarna  

w Sędku serdecznie dziękują wszystkim osobom, in-
stytucjom, firmom za pomoc, zaangażowanie i udział 
w uroczystościach. To dzięki ich pomocy i wsparciu 
udało się zorganizować tak piękną uroczystość,  
w której Państwo mieli okazję uczestniczyć.

Projekt był współfinansowany ze środków po-
wiatu kieleckiego.

A. Kędziora

Pokaz pieczenia chleba
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Obchody uświetnił udział pocztów sztanda-
rowych : Gminnego Koła Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych RP w Łagowie, Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,  Gmin-
nego Zespołu Szkół w Łagowie, Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z Piotrowa, Łagowa i Sędka. 

Po mszy św. delegacje uczestniczące w święcie 
złożyły kwiaty i wieńce przed symbolicznym krzy-
żem niepodległości, ustawionym w tym miejscu  
w 1918 r. 

Wszystkich zgromadzonych na uroczystoś-
ciach, tj.  przedstawicieli władz wojewódzkich, 
powiatowych, władz i mieszkańców gminy Woj-
ciechowice, mieszkańców Gminy Łagów, radnych, 
sołtysów, nauczycieli, przedstawicieli ochotniczych  
straży pożarnych, przedstawicieli Kół Gospodyń 
Wiejskich, powitała Wójta Gminy Łagów Małgo-
rzata Orłowska-Masternak słowami: „Od wielu 
już lat spotykamy się w tym szczególnym dla  nas 

wszystkich    miejscu,   pod krzyżem w Orłowinach, 
aby modlić się  za przodków walczących o wolność 
ojczyzny i prześladowanych  przez okupantów. 
Orłowiny i ten krzyż to symbol  walki i cierpienia 
naszych przodków o narodową wolność i godność. 
Tu i teraz jest czas  na patriotyczne uroczystości  
i modlitwę (..) Szczególnie cieszy obecność w tym 
miejscu dzieci i młodzieży. Pozwala to mieć na-
dzieję, że tradycja organizowania patriotycznych 
uroczystości przetrwa w następnych pokoleniach, 
że nie zaginie powszechna pamięć o chlubnych 
kartach naszego narodowego bytu i ludziach je 
zapisujących”.

 Podczas uroczystości w Orłowinach, w imie-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Anita 
Szczykutowicz – Dyrektor Departamentu Promocji 
i Komunikacji w MRiRW wręczyła dla wyróżniają-
cych się rolników z gminy Łagów medale „Zasłu-
żony dla rolnictwa”.  

Odznaczenia otrzymali: Stanisław Religa 
– Nowa Zbelutka, Stanisław Łodej – Wola  
Łagowska, Eugeniusz Dziarmaga – Łagów, 
Henryk Dziarmaga – Łagów, Jan Pustuła 
– Zamkowa Wola, Karol Wójcik – Piotrów 
Podłazy, Stanisław Maluszczak – Zbelutka 
Nowa, Józef Lech – Złota Woda, Dariusz 
Kozłowski – Łagów, Jerzy Gaździk – Wola 
Łagowska. 

Tegoroczna uroczystość w orłowińskim lesie 
zakończyła się występem zespołu „Zbelutczanie” 
ze Szkoły Podstawowej ze Zbelutki Starej oraz 
dzieci i młodzieży z Gminnego Zespołu Szkół  
w Łagowie, które przedstawiły patriotyczny mon-
taż słowno – muzyczny.  

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość biesiado-
wania na łonie natury i wysłuchania utworów mu-
zycznych w wykonaniu  Kapeli Braci Witkowskich.  

A. Kędziora

W dniu 08 września 2013 r. odbyła się patriotyczna uroczystość w Orłowinach.  Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji mieszkańców 
Orłowin, koncelebrowaną przez Ks. Waldemara Winnickiego – Proboszcza Parafii w Gierczycach, Ks. Witolda Kobę i Ks. Mariusza Kusiaka – Wi-
kariuszy Parafii w Łagowie. Podczas mszy św. oprawę muzyczną zapewniła pochodząca z Orłowin Kapela Braci Witkowskich. 

Uroczystość w Orłowinach
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Zakończono warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej z uczestniczkami 
projektu systemowego pn. “Integracja społeczna poprzez twórczość ludową” 

W doradztwie uczestniczyło 12 Beneficjentek 
projektu. Podczas spotkań z doradcą zawodowym 
omówione zostały korzyści płynące z zatrudnienia, 
sposoby poszukiwania ofert pracy, zbadano mocne 
i słabe strony oraz opracowany został Indywidual-
ny Plan Działania każdej Beneficjentki. Uczest-
niczki nabyły umiejętność samodzielnego przy-
gotowania dokumentów aplikacyjnych tj.: CV i list 
motywacyjny oraz przygotowywały się do rozmów 
kwalifikacyjnych poprzez ich symulację. Celem 
spotkań z psychologiem było: zachęcanie i moty-
wowanie uczestniczek do efektywnej pracy, udzie-
lanie wsparcia, rad i skutecznej pomocy. Każda  
z uczestniczek, przy pomocy psychologa, dokonała 
bilansu swoich mocnych i słabych stron, przepro-
wadziła autoanalizę odnośnie własnych zasobów 
oraz określiła ewentualne obszary do rozwoju. 

Poprzez uczestnictwo w “Treningu kompetencji 
społecznych” Beneficjentki nabywały wiedzę  
z zakresu zakładania własnej działalności gospo-
darczej oraz pozyskiwania środków finansowych 
na jej uruchomienie.  
W ramach treningu od-
były się także warsztaty  
z zakresu przedsiębiorczo-
ści pn.: “Jak zarabiać na  
twórczości ludowej w Gó-
rach Świętokrzyskich?”. 
Zarówno tematyka jak 
też sposób prowadzenia  
warsztatów zostały po-
zytywnie ocenione przez 
wszystkie uczestniczki 
projektu. Z anonimowych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie informuje, iż - w związku z realizowanym projektem systemowym, w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia-
łanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego pn.: “Integracja społeczna poprzez twórczość ludową” - w dn. 26 lipca 2013 r. zakończone zostały “Warsztaty z doradcą 
zawodowym”, “Warsztaty z psychologiem”oraz “Trening kompetencji społecznych”. Cykl grupowego oraz indywidualnego wsparcia doradcy 
zawodowego, psychologa oraz “Trening kompetencji społecznych” odbywał się w Pizzerii “Piekiełko” w Łagowie w dniach od 11.07.2013 r. do 
26.07.2013 r.

ankiet - przeprowadzonych wśród Beneficjentek - 
wynika, iż wiedza i umiejętności, których nabyły 
podczas szkolenia są im bardzo przydane. 

M. Kupka

Drogi powiatowe - remonty i plany inwestycyjne
Na terenie gminy Łagów jest ponad 54 km dróg powiatowych, a ich bezpośrednim zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg. Ograniczone 
środki finansowe powodują, że jedynie część powiatowej infrastruktury drogowej została gruntownie przebudowana, a wiele z nich 
wymaga remontów i bieżących napraw. Wszystkie inwestycje realizowane są przy wsparciu finansowym gminy, zazwyczaj stanowi to 50% 
kosztów zadania. W bieżącym roku zostaną wykonane remonty następujących dróg powiatowych:

- Sadków- Zbelutka- Szumsko- Lipiny odcinek ok. 1,2 km, 
- Łagów- Wola Wąkopna odcinek w m. Łagów- ul. Bardzka ok. 1 km
- Łagów-Melonek w m. Nowy Staw odcinek 380 m
- Orłowiny - Sędek w m. Sędek 210 m
Na ten cel władze gminy zobowiązały się przeznaczyć w br. kwotę 300.000 zł. Na drogach tych zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa, 

pobocza  i odwodnienie korpusu drogowego, zaś w ciągu ul. Bardzkiej chodnik. Zakończenie realizacji ww. zadań planowane jest na koniec listopada 
2013r. 

Ale to nie jedyne inwestycje. Powiat wspólnie z gminą będzie aplikował o wsparcie finansowe w ramach Wieloletniego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na realizację w roku 2014 zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0339, 0346T  
i 03467T poprzez budowę chodników w miejscowości Sadków i Stara Zbelutka wraz ze wzmocnieniem nawierzchni”. Całkowita wartość zadania to bli-
sko 3,4 mln. Wartość wnioskowanego dofinansowania to blisko 1,7 mln. Gmina zadeklarowała udział finansowy w realizacji tego zadania w wysokości 
847.500 zł, tj. 25% kosztów zadania. Pozostałą kwotę sfinansuje powiat.

Referat inwestycji i zamówień publicznych
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Gmina po powodzi
W czerwcu br. Gmina została dotknięta skutkami powodzi, zo-
stały zniszczone i uszkodzone drogi asfaltowe tłuczniowe, ze-
rwany most.  Częściowo została przywrócona przejezdność na 
drogach. Gmina otrzymała promesę w wysokości 700 tys. na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Do odbudowy w tym roku została zaplanowana blisko 4 km na-
wierzchni asfaltowej m.in. droga Piotrów - Piotrów Gułaczów – Pio-
trów Podłazy (nr 338018T),  Piotrów - Piórków (338013T),  Złota 
Woda - Zaremby (338016T). Całkowity koszt realizacji robót budow-
lanych ponad 1 mln złotych.

Referat inwestycji i zamówień publicznych

Rynek w Łagowie coraz piękniejszy

Projekt pn. „Rewitalizacja rynku w Łagowie” uzyskał dofinansowanie  
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla ope-
racji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”. Celem działania jest zagospodarowanie centrum 
miejscowości Łagów poprzez wykonanie miejsca rekreacyjnego obejmującego 
małą architekturę oraz aranżację zieleni, oświetlenie terenu, przyłącze wod-
no-kanalizacyjne.

W ramach przedmiotowego projektu zostanie uporządkowany teren  
w centralnej części rynku, zostanie stworzone miejsce na wypoczynek i rekre-
ację. Dzięki rewitalizacji zabytkowego rynku, wykonaniu nowej nawierzchni, 
oświetlenia oraz aranżacji zieleni poprawi się estetyka zagospodarowania 
przestrzeni publicznej. Całkowita wartość inwestycji to blisko 430 tys. zł, 
kwota dofinansowania 272 168 zł.

Projekt pn. „Rewitalizacja rynku w Łagowie” uzyskał dofinanso-
wanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” umowa nr 00189-6930-
UM1330226/12 z dn. 31.01.201 3r 

Jednak to nie koniec robót w samym Łagowie- mówi Pani Wójt- Małgo-
rzata Orłowska – Masternak. Mam nadzieję, iż w najbliższym czasie zostaną 
rozpoczęte prace związane z budową nowego Urzędu Gminy. I chociaż bu-
dynek będzie zlokalizowany w miejscu istniejącego „starego” budynku przy 
ul. Rynek to będzie nowoczesny, dostosowany dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, pozwoli na świadczenie usług. W sierpniu został złożony wnio-
sek o pozwolenie na budowę. Obecnie czekamy na decyzję pozwalającą na 
rozpoczęcie prac. 

Referat inwestycji i zamówień publicznych

Końcem sierpnia ruszyły prace związane z rewitalizacją rynku w Łagowie. W centrum miejscowości na płycie rynku piętrzą się gruzy i piach, które 
pochodzą z demontażu istniejącej nawierzchni. Systematycznie porządkowane są wykopy i układana nowa nawierzchnia z kostki betonowej. 
Zmienia się i porządkuje centralna część Łagowa. 
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Odbiór rampy dla 
zwierząt w msc.  
Wola Łagowska 
W dniu 30 lipca b.r. dokonano odbioru robót budow-
lanych polegających na wykonaniu rampy do zała-
dunku i rozładunku zwierząt gospodarskich. 

Wartość robót budowlanych 68 432,14 zł. 
W odbiorze uczestniczyli: Pani Małgorzata Orłow-

ska- Masternak- Wójt Gminy Łagów, Pan Tadeusz Kotwa 
– Radny Gminy Łagów, Wykonawca, Inspektor, Powiato-
wy Lekarz Weterynarii w Kielcach oraz merytoryczni pra-
cownicy Urzędu Gminy. 

Układ kanalizacji zaprojektowano jako grawi-
tacyjno - ciśnieniowy z dużym udziałem kanalizacji 
grawitacyjnej z uwagi na uwarunkowania terenu.  
W ramach realizacji operacji zostaną wykonane dwie 
przepompownie sieciowe ścieków. Końcowym odbior-
nikiem jest oczyszczalnia ścieków w Łagowie, której 

modernizacja została zakończona w ubiegłym roku. 
- Na tą inwestycje udało nam się pozyskać 

ponad 1 mln 320 tys złotych dotacji z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich – mówi Małgorza-
ta Orłowska – Masternak – Wójt Gminy Łagów. 
Resztę kosztów inwestycji gmina pokryje z włas-

nego budżetu. Jednak budowa kanalizacji zawsze 
wiąże się ze sporymi utrudnieniami dla mieszkań-
ców, szczególnie rozkopane drogi i posesje – przy-
znaje pani wójt -Trzeba będzie na wielu odcinkach 
wykonać nowe nawierzchnie asfaltowe.

Referat inwestycji i zamówień publicznych

Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej 
na terenie gminy Łagów - praca wre
Budowa dużego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Łagowska zbliża ją się do końca. Prace przy budowie kanalizacji roz-
poczęły się wczesną wiosną tego roku. Zgodnie z umową, wszystkie roboty zostaną zakończone we wrześniu 2014 r.  W tym roku zaplanowano 
wybudowanie  głównej sieć kanalizacji sanitarnej, tj. blisko 12-kilometrowy odcinek kanalizacji. W roku 2014 zaplanowana jest realizacja 
przyłączy do budynków mieszkalnych. Prace związane z wykonaniem sieci dobiegają końca konieczne będą jednak remonty dróg w miejscach, 
gdzie układano rury oraz uporządkowanie terenu, gdzie realizowano roboty ziemne. 

Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w msc. Wola Łagowska, gm. Łagów” uzyskał dofinansowanie w ramach 
działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki Wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Dofinansowanie wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
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Świętokrzyski Maraton Etapowy
W dniach od 14.08.2013 r. do 18.08.2013 r. na terenie gminy Ła-
gów odbył się Pierwszy Świętokrzyski Maraton Etapowy, tj.  cykl 
maratonów w kolarstwie górskim. Maraton organizowany był przez 
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB „Cross”  
z Kielc we współpracy z  Gminą Łagów. Rowerzyści przeżyli cztery 
dni rowerowej satysfakcji z pokonywania urokliwych i wymagają-
cych ścieżek, po najciekawszych terenach Gór Świętokrzyskich. Po-
konali m.in. Pasmo Bielińskie, Pasmo Orłowińskie, Pasmo Iwań-
skie i Jeleniowskie. 

Łącznie w maratonie wystartowało blisko 500 zawodników z całej 
Polski. 

Impreza ta przyciągnęła również mieszkańców gminy chętnych podziwiać 
zmagania rowerzystów. Pogoda dopisała. Zawodnicy żwawo ruszali na długie 
rajdy w górzyste i malownicze tereny gminy Łagów.

Dekoracji zwycięzców maratonu dokonali Wójt Gminy Łagów Małgorzata 
Orłowska-Masternak oraz członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolar-
stwa Górskiego z Prezesem Bogdanem Maziejukiem na czele. 

Z licznego przybycia rowerzystów w gościnne strony Łagowa i samych 
mieszkańców cieszyła się Wójt Gminy Łagów – Małgorzata Orłowska-Ma-
sternak. 

A. Kędziora

Celem Taboru jest nauka zanikających form 
tańca, śpiewu, muzyki instrumentalnej, a tak-
że rzemiosła z danego regionu Polski. Ponadto 
jego ideą jest także uczenie się bezpośrednio od 
mistrzów ze starszego pokolenia. 

Program, obok warsztatów tańca, śpiewu, 
gry na skrzypcach, trąbce, akordeonie, klarne-
cie, barabanie, uzupełniały wieczorne zabawy 
taneczne z kapelami wiejskich mistrzów i ich 
uczniów, wykłady, spotkania, projekcje filmów. 

W Kieleckim Taborze Tańca zagrały m. in. Ka-
pela Braci Witkowskich, Kapela Tęgie Chłopy, 
Kapela Bąk/Bracki, Kapela  Jakubowskiego. 

Uczestników Kieleckiego Taboru Domu Tań-
ca odwiedził Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego Adam Jarubas. 

Nowością tegorocznego taboru były war-
sztaty etnobotaniczne prowadzone przez Karola 
Szurdak, botanika z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.  Poprowadził on po okolicach Sędka 

spacery poświęcone dzikim roślinom jadalnym  
i leczniczym oraz sposobom ich wykorzystywa-
nia w tradycji ludowej Kielecczyzny.

Tabor w Sedku stworzył integrujące sytu-
acje społeczne - podczas wieczornych zabaw 
był miejscem spotkań i wspomnień zarówno 
dla miejscowych, mieszkańców wsi i okolic, jak  
i przyjezdnych, uczestników warsztatów. 

A. Kędziora

Tabor Domu Tańca 2013 r.
W Sędku w dniach od 04.08.2013 r. do 11.08.2013 r. odbywały się warsztaty poświęcone polskiej muzyce tradycyjnej w autentycznej, 
niestylizowanej postaci. Tegoroczny tabor poświęcony był tradycjom muzycznym i kulturalnemu dziedzictwu Kielecczyzny. 
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Program opieki 
nad zwierzętami 
bezdomnymi  
w gminie
Wójt Gminy Łagów informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XLI/263/13 Rady 
Gminy Łagów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki  
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łagów - w celu ograniczenia bezdomności zwierząt domowych, 
przewiduje się prowadzenie usypiania ślepych miotów psów i kotów bezdom-
nych oraz tych, które posiadają właściciela. Uśpieniu mogą podlegać zwie-
rzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości znalezienia dla nich właści-
ciela. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia bezpańskich ślepych miotów 
psów i kotów oraz posiadających właściciela.  Zabiegi uśpienia ślepych mio-
tów psów i kotów dofinansowane są wyłącznie właścicielom zwierząt, którzy 
są mieszkańcami gminy (zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 
dwóch lat) i wypełnili oświadczenie, które można pobrać w Urzędzie Gminy  
w Łagowie przy ul. Iwańskiej 11, pok. nr 11, tel. 41/3074121 w.26. Usypia-
nie ślepych miotów jest prowadzone na podstawie stosownej umowy, zawar-
tej przez Gminę z Panem Jarosławem Serwickim, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą „Gabinet Weterynaryjny”, lecznica dla zwierząt  
w Łagowie ul. Rakowska 21.

K. Zieja

Realizacja programu „Usuwanie i utylizacja wyro-
bów zawierających azbest na terenie gminy Łagów”  
w 2013r. została dofinansowana ze środków:
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 
6.950,72zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych za-
dania,

• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 
9.929,28zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych za-
dania,

• Środki własne Gminy Łagów – 3.035,20zł tj. 15% 
kosztów kwalifikowanych zadania.

PSZOK zlokalizowany jest na ul. Opatowskiej 23, czynny od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 8.00 – 13.00. Zebrane odpady z terenu PSZOK od-
bierane będą przez podmiot posiadający odpowiednie pozwolenia, tj. przez 
P.H.U. „ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński z siedzibą w Rakowie.

Odpady komunalne, które mogą być przekazywane przez właścicieli nie-
ruchomości/mieszkańców  do PSZOK-u to: 
1)  zużyte baterie i akumulatory, 
2)  metal,
3)  odpady wielomateriałowe,
4)  przeterminowane leki,
5)  chemikalia (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, ole-

jów, płynów do chłodnic, itp.).
6)  odpady ulegające biodegradacji.

Częstotliwość odbioru odpadów na terenie Gminy Łagów
Raz w miesiącu od każdego mieszkańca są odbierane:
-  odpady segregowane tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne,
-  zmieszane odpady komunalne.
Raz na pół roku będą odbierane odpady:
-  wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, ra-

dioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.),
-  zużyte opony.
Więcej informacji można uzyskać  
w Urzędzie Gminy w Łagowie przy ul. Iwańskiej 11, 
pok. nr 11, tel. 41/3074121 w. 26

K. Zieja

Uwaga mieszkańcy !!!
Od 1 października 2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który  przyjmuje nieodpłatnie segregowane 
odpady komunalne pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (tj. gospodarstw domowych) z przeznaczeniem do unieszkodliwiania 
lub odzysku. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości/mieszkańców odpady PSZOK przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych (np. domki letniskowe, ogrody działkowe).

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
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Do rywalizacji stanęło 4 jednostki OSP,  
tj. Łagów, Piotrów, Sędek i Sadków. W zawodach 
wzięły również  udział:  2 Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze OSP Łagów i 1 Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza OSP Piotrów. 

Na początku meldunek o gotowości bojowej 
wszystkich jednostek mł. bryg. mgr inż. Witoń 
Piotrowi z KM PSP złożył Komendant Gminny dh 
Paweł Garstka. 

Następnie Wójt Gminy Łagów oficjalnie otwo-
rzyła zawody, życząc udanego startu, osiągnięcia 
jak najlepszych wyników. 

Zmagania strażackie składały się z następu-
jących konkurencji: ćwiczenia bojowe i sztafeta 
pożarnicza 7x50 m z przeszkodami.

Po zsumowaniu wyników sztafety i ćwiczeń 
bojowych w klasyfikacji generalnej poszczególne 
drużyny zajęły następujące miejsca: :

I miejsce OSP Łagów
II miejsce OSP Piotrów
III miejsce OSP Sędek
Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło uroczyste 

wręczenie dyplomów, pucharów oraz nagród przez 

Wójta Gminy Łagów Małgorzatę Orłowską-Master-
nak  i Komendanta Gminnego OSP Pawła Garstkę. 

Dla zwycięzców pamiątkowe dyplomy i pu-
chary oraz nagrody rzeczowe ufundowała Wójt 
Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-Masternak.  

Na zakończenie Pani Wójt Gminy Łagów pogra-
tulowała zwycięzcom, podziękowała wszystkim dru-
hom za zaangażowanie i udział w zawodach  i życzy-
ła  strażakom wielu sukcesów nie tylko zawodach, ale  
i w rzeczywistych akcjach ratowniczo- gaśniczych. 

A. Kędziora

Aktywnością fizyczną, a także sprawnością sprzętu mogli wykazać się druhny i druhowie z jednostek OSP gminy Łagów startujący w Gminnych 
Zawodach Sportowo – Pożarniczych. Zawody te odbyły się 21 lipca br. na boisku sportowym w Łagowie.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
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Pani Wójt Gminy Łagów serdecznie po-
dziękowała za zaproszenie na tegoroczny 
piknik i jednocześnie pogratulowała orga-
nizatorom podjęcia działań zmierzających 
do zintegrowania lokalnego społeczeństwa, 
w tym sołectwa Lechówek oraz okolicznych 
miejscowości. 

Podczas trwania pikniku można było po-
dziwiać występy dzieci ze Szkoły Podstawowej  

w Lechówku oraz występy Koła Gospodyń Wiejskich  
z Lechówka i Sędka.  

W programie przewidziano dla dużych i ma-
łych szereg ciekawych atrakcji. Największą popu-
larnością cieszyła się gra w plażową z piłkę siatko-
wą. Dzieci mogły skorzystać z placu zabaw. 

Świetną atmosferę zapewnił zespół muzyczny 
„SIEMA”. 

A. Kędziora

IV Piknik Rodzinny w Lechówku
11 sierpnia 2013 r. odbył się IV Piknik Rodzinny zorganizowany przez Sołectwo Lechówek.  
W tegorocznej edycji Pikniku udział wzięli: Zdzisław Wrzałka - Starosta Kielecki, Wójta Gminy 
Łagów Małgorzata Orłowska-Masternak, Przewodniczący Rady Gminy Łagów Zbigniew Medu-
cki wraz z radnymi, Ewa Mikulko – Zastępca Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie 
oraz wielu mieszkańców sołectwa Lechówek i okolicznych miejscowości.

Zmiany w gospodarce  odpadami  to nowe  obo-
wiązki  dla samorządów. Według  założeń znoweli-
zowanej ustawy  o utrzymaniu  czystości i porządku  
w gminach po 1 lipca br. polskie samorządy stają się 
niejako  „właścicielami” śmieci produkowanych  na ich 
terenie. Tak więc każde miasto lub gmina odbiera od 
właścicieli  nieruchomości odpady w zamian za opłatę, 
która wnoszona będzie  do gminy. 

Za organizację funkcjonowanie  systemu odpo-
wiadają  samorządy, a jednym z zadań jest edukacja 
ekologiczna i informowanie społeczeństwa o zmianach, 
jakie nastąpiły w gospodarce odpadami.

W tym roku przygotowany został wniosek  o do-
finansowanie  zadania pn. „Edukacja ekologiczna 
mieszkańców gminy Łagów w zakresie gospodarowania 
odpadami ze szczególnym uwzględnieniem  segregacji  
odpadów  na rok 2013” w ramach środków  Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach. Wniosek uzyskał pozytywną opinię 
Zarządu WFOŚ i GW w Kielcach, który podjął decyzję  
o udzieleniu dotacji na realizację w/w zadania. 

W ramach zadania edukacyjnego przewidziano 
przeprowadzenie na terenie całej gminy Łagów szeregu 
działań edukacyjnych, które mają za zadanie zwięk-
szenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 
Łagów w zakresie prawidłowego gospodarowania wy-
twarzanymi przez nich samych odpadami, a szczególnie  
w obliczu obowiązków samorządu terytorialnego  
i mieszkańców w związku z nowelizacją ustawy o utrzy-
maniu porządku i czystości w gminie. Działania eduka-
cyjne  w ramach zadania  skierowane  będą do wszyst-
kich mieszkańców gminy: dorosłej części społeczeństwa 
oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Realizację zadania  
rozpocznie  seria zamkniętych spotkań szkoleniowych, 
adresowanych do dorosłej części mieszkańców gminy  
w 19 sołectwach gminy Łagów.

Uczestnikom spotkań szkoleniowych zostaną roz-

dane materiały szkoleniowo –informacyjne. Edukacja 
ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie  gminy Łagów, 
która obejmie swoim zasięgiem 6 istniejących szkół we 
wszystkich przedziałach wiekowych. We wszystkich 
szkołach zostaną zorganizowane około 1-godzinne 
spotkania szkoleniowe na temat: „Nikt nie może zrobić 
wszystkiego, ale każdy może zrobić swoje – posłuchaj-
cie  dobrej rady i segregujcie odpady” oraz warsztaty 
manualne, jak samodzielnie odzyskiwać surowce na 
przykładzie  produkcji papieru z makulatury. Kolejna 
akcja edukacyjna w szkołach na terenie gminy Łagów, 
będzie to ciąg dalszy akcji szkoleniowo- informacyj-
nej na temat segregacji  odpadów – kompostowanie 
odpadów organicznych, gdzie przewidziano spotkania 
szkoleniowe na  temat zagospodarowania odpadów 
organicznych poprzez kompostowanie oraz warsztaty 
manualne - wykonanie (montaż)  kompostownika na 
potrzeby szkoły.

Kolejny etap zadania to konkursy plastyczne dla 
dzieci i młodzieży w podziale  na grupy wiekowe:
-  klasa „0”  – konkurs plastyczny z nagrodami na 

temat: „Eko-ludki”
-  klasa  „1-3” – konkurs plastyczny na temat: 

„Chrońmy świat przed odpadami”,
-  klasa „4-6” – konkurs plastyczny na temat: 

„Wspólnie dbamy o środowisko”,
-  klasa „1-3” gimnazjum – konkurs na temat: „Eko-

planeta” .

Dla laureatów konkursów przewidziano nagrody 
w postaci sprzętu elektronicznego, wydawnictw książ-
kowych, sprzętu sportowo-turystycznego, art. papier-
nicze w zależności od grupy wiekowej uczestników. 
Przewiduje się również nagrody rzeczowe dla  placówek 
oświatowych.

W ramach zdania zostały zakupione zgniatarki do 
butelek typu PET, które umieszczone zostaną w budyn-
kach użyteczności publicznej tj. UG w Łagowie, Ośrodek 

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Łagów
Gmina Łagów otrzymała pozytywną ocenę wniosku w sprawie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej.

Zdrowia, Gminna Biblioteka  Publiczna, Świetlica Śro-
dowiskowa, Remizy Strażackie.

Realizację zadania kończyć będzie opracowanie  
i wydruk kalendarza ekologicznego na rok 2014, gdzie  
zamieszczone zostaną  wszystkie ważne daty związane 
z  ekologią i ochroną środowiska. Przede wszystkim 
kalendarz zawierał będzie  zdjęcia  prac plastycznych 
laureatów w/w konkursów plastycznych. 

 Tematyka  zagadnień objętych zadaniem to prze-
de wsystkim:
• prawne uwarunkowania  zmian systemu gospoda-

rowania odpadami, ze szczególnym  uwzględnie-
niem  celu zmian i przyszłego kształtu systemu,

• obowiązki mieszkańców przy wdrażaniu efektywne-
go sytemu gospodarowania odpadami oraz pozio-
my  selektywnej zbiórki  odpadów opakowaniowych  
limity odpadów biodegradowalnych, zmniejszenie 
strumienia  zmieszanych odpadów  komunalnych 
trafiających na składowiska odpadów.

• zasady naliczania opłat w nowym systemie  i ich 
wysokość ustalona przez Radę Gminy Łagów. 

• dzikie wysypiska śmieci, odzysk odpadów,  kompo-
stowanie  odpadów organicznych, spalanie odpa-
dów w paleniskach domowych.

Całkowity koszt zadania 19.583 zł.
Kwota dotacji przyznanej przez Wojewódzki  Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach 
wynosi 12.150 zł. 

 Dorota Olejarska
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Choroby układu oddechowego
• Do szklanki wrzącej wody dodać sok z połowy cytry-

ny i posłodzić łyżką miodu. Pić przy przeziębieniu, 
grypie, zapaleniu oskrzeli, płuc. 

• W szklance przegotowanego mleka rozpuścić łyżkę 
miodu i dodać odrobinę masła. Wypić wieczorem 
przy przeziębieniu, chrypce, gorączce. 

• Miód rozcieńczyć sokiem z cytryny lub chrzanu  
w stosunku 1:1. Pić 3 razy dziennie po łyżeczce przy 
przeziębieniu, anginie. 

• Zaparzyć szałwię lekarską i posłodzić miodem. Płu-
kać gardło w przypadku jego zapalenia. 

• Wymieszać 1 szklankę drobno startej cebuli  
z szklanką miodu. Odstawić na godzinę, następnie 
zagotować i przecedzić. Uzyskany syrop pić 3 razy 
dziennie po łyżeczce, czysty lub dodawać do ciepłe-
go mleka przy przeziębieniu, kaszlu, katarze. 

• Miód rozcieńczyć sokiem z czarnej rzepy w stosun-
ku 1:1. Stosować 3 razy dziennie po łyżeczce przy 
przeziębieniu, chrypce, kaszlu. 

• Do jednego kilograma miodu dodać 100 gram soku 
z świeżej pokrzywy. Pić trzy razy dziennie po łyżce dla 
wzmocnienia organizmu przy przeziębieniach, grypie. 

• Herbata napotna. Zaparzyć w jednej szklance wody 
łyżeczkę kwiatu lipowego, łyżeczkę rumianku, ły-
żeczkę malin. Parzyć pod przykryciem 10 minut. 
Dodać łyżeczkę miodu. Działa napotnie przy prze-
ziębieniach. 

• Herbata napotna z kwiatów bzu czarnego.
 Dwie łyżeczki suszonych kwiatów bzu czarnego (bez 

szypułek) zalać szklanką wrzącej wody, przykryć  
i odstawić na kwadrans. Następnie przecedzić  
i dodać dwie łyżeczki miodu lipowego, oraz sok  
z połowy cytryny. Herbatka orzeźwia, działa napot-
nie, obniża gorączkę. 

• Przysmak leczniczy. Zemleć 100 gram orzechów, 
dodać sok z dwóch cytryn, dwie łyżki oleju, 3 łyżki 
miodu. Wymieszać. Żuć powoli kilka razy dzienie 
przy chorobie gardła. 

• Balsam czosnkowo-miodowy. Wymieszać 50 gram 
miodu z 50 gramami startego czosnku. Stosować  
3 razy dziennie po łyżeczce przy grypie, przeziębieniach. 

• Syrop buraczano-chrzanowy. Zetrzeć na drobnej 
tarce 300 gram czerwonych buraków, 200 gram 
chrzanu. Pozostawić na godzinę, odcisnąć sok. Do 
soku dodać sok z cytryny i dodać 500 gram miodu. 
Trzymać w chłodzie. Stosować 3-4 razy dziennie po 
łyżeczce przy przeziębieniach, kaszlu. 

• Miód anyżowy. Wymieszać dokładnie dwie łyżki 
miodu z jedną łyżką dokładnie sproszkowanego 
anyżu. Stosować dwa razy dziennie po łyżeczce po 
jedzeniu jako środek wykrztuśny. 

• Syrop chrzanowy. Zetrzeć 100 gram chrzanu, do-
dać ½ szklanki przegotowanej i ostudzonej wody. 
Odczekać ½ godz. Następnie sok wycisnąć i dodać 
100 gram miodu. Zażywać 3 razy dziennie po łyżce 
przy kaszlu i nieżytach górnych dróg oddechowych. 

• Syrop sosnowy. Świeże pączki sosnowe zebrane  
w okresie od jesieni do wiosny rozdrobnić, zalać cie-
płym miodem i zostawić na tydzień. Powstały syrop 
stosować po łyżeczce 3 razy dziennie w nieżytach 
gardła, krtani, jamy ustnej, kaszlu. 

• Wino z miodem. Do 1 ¼ litra białego wina dodać 
dwie łyżki miodu, dwa kurze żółtka, zmiksować. 
Napój pożywny, zimny orzeźwia, ciepły przydatny 
przy przeziębieniach. 

• Syrop dla dzieci na kaszel. Do 250 gram miodu 
dodać dwie garście świeżo zerwanych, wypłuka-
nych liści babki lancetowatej, oraz 100 ml wody. 
Zmiksować i ostrożnie gotować tak długo, aby po-
wstał gęsty syrop. Stosować dając łyżkę syropu na 
szklankę herbaty trzy razy dziennie. 

• Herbata na kaszel. Wymieszać ze sobą w równych 
częściach suszony kwiat lipy i suszony kwiat bzu 
czarnego. Łyżkę mieszanki zalać szklanką wrzątku, 
parzyć 15 minut. Dodać łyżeczkę miodu. 

• Lipowe cukierki na kaszel. Do 120 gram miodu 
dodać 100 gram cukru, dwie łyżki bardzo mocnego 
naparu z kwiatu lipy, sok z połowy cytryny. Gotować 
tak długo, aż kropla mieszanki nałożona na talerz 
twardnieje. Mieszankę wyłożyć na wilgotną lub 
natłuszczoną deskę, utworzyć gruby placek, który 
wilgotnym nożem pokroić na kostki. Gdy zastygnie 
przełożyć do szczelnych słoików aby nie stwardnia-
ły. Smaczne i dobre na kaszel i przeziębienia. 

• Miętowe cukierki na kaszel. Do 120 gram miodu 
dodać 100 gram cukru, sok z połowy cytryny. Go-
tować długo, aż mocno zgęstnieje. Wówczas dodać 
dwie łyżki mocnego naparu z mięty. Nadal gotować 
aż kropla syropu nałożona na talerz twardnieje. Mie-
szankę wyłożyć na wilgotną lub natłuszczoną deskę, 
utworzyć gruby placek, który wilgotnym nożem po-
kroić na kostki. Gdy zastygnie przełożyć do szczelnych 
słoików aby nie stwardniały. Stosować przy kaszlu. 

• Miodowe karamelki na chrypkę. Do połowy szklanki 
mleka lub śmietany dodać 120 gram miodu, 100 
gram cukru. Gotować tak długo, aż zacznie ciągnąć 
się nitka przy wyjmowaniu łyżki z syropu. Wylać na 
marmurową lub porcelanową deskę pokrytą olejem 
lub masłem, pozostawić w chłodzie do stwardnienia. 
Pokroić w kostki. Stosować przy chrypce, kaszlu. 

• Dżem borówkowy z miodem i orzechami. 30 dag 
wyłuskanych orzechów włoskich wymoczyć przez 
30 minut w wrzącej wodzie, odcedzić. Do jednego 
litra miodu dać jeden kilogram borówek brusznic, 
odcedzone orzechy (w całości lub grubo rozdrobnio-
ne). Gotować do zgęstnienia. Dżem stosować przy 
przeziębieniach. 

• Likier z kwiatu lipowego. Świeżo zebrane lipowe kwia-
ty ułożyć w dużym słoiku do połowy jego pojemności. 
Następnie zalać kwiaty czystym spirytusem. Wystawić 
zamknięty słoik na ciepłe, słoneczne miejsce na dwa 
tygodnie. Po maceracji nalew zlać i przecedzić. Zagoto-
wać 700 gram miodu z 1 ¼ l wody, odszumować. Do 

1 l nalewu dodać 1 l miodowego roztworu, wymieszać. 
Rozlać i odstawić na kilka tygodni. Likier jest doskonały 
na przeziębienia i kaszel. 

• Miód różany na przeziębienia. 
 Zalać ¼ kg suchych płatków róży 1 litrem wrzącej 

wody, wymieszać, przykryć i pozostawić na dobę. 
Następnie przecedzić, do roztworu dodać ¾kg mio-
du, mieszaninę łagodnie gotować zbierając pianę 
tak długo, aż płyn zgęstnieje.

 Stosować trzy razy dziennie po łyżeczce (dzieci) lub 
łyżce (dorośli). Zalecany w zakażeniach bakteryj-
nych z wysoką gorączką, reguluje również przemia-
nę materii. Miód różany jest bardzo bogaty w łatwo 
przyswajalną witaminę C. 

• Miód z cebulą i czosnkiem na suchy kaszel, zapale-
nie gardła.

 Do ½ szklanki płynnego miodu (najlepiej lipowe-
go) dodać jedną szklankę pokrojonej cebuli i ¼ 
szklanki rozdrobnionego czosnku. Dobrze wymie-
szać, przełożyć do słoika, ucisnąć, zamknąć i pozo-
stawić na kilka godzin w ciepłym miejscu.

 Wycisnąć sok, przechowywać w lodówce. Stosować 
kilka razy dziennie przy uporczywym, suchym kasz-
lu, zapaleniu gardła. 

• Miód z cebulą i czosnkiem na suchy kaszel, zapale-
nie gardła.

 Do ½ szklanki płynnego miodu (najlepiej lipowe-
go) dodać jedną szklankę pokrojonej cebuli i ¼ 
szklanki rozdrobnionego czosnku. Dobrze wymie-
szać, przełożyć do słoika, ucisnąć, zamknąć i pozo-
stawić na kilka godzin w ciepłym miejscu.

 Wycisnąć sok, przechowywać w lodówce. Stosować 
kilka razy dziennie przy uporczywym, suchym kasz-
lu, zapaleniu gardła.

Choroby układu krążenia
• Miód rozcieńczyć z sokiem świeżych buraków w pro-

porcji 1:1. Pić 3 razy dziennie przed jedzeniem po 
pół szklanki przy nadciśnieniu. 

• Połączyć 100 g miodu z 100 g soku z marchwi, 
chrzanu i buraków. Dodać sok z jednej cytryny. 
Stosować na czczo 3 razy dziennie po łyżce przy 
nadciśnieniu. 

• Do szklanki przegotowanego mleka dodać 1 łyż-
kę miodu. Pić 3 razy dziennie po pół szklanki dla 
wzmocnienia serca. 

• Zaparzyć 1 łyżkę owoców z dzikiej róży w połowie 
szklanki wody. Dodać łyżkę miodu. Pić po pół 
szklanki 3 razy dziennie przy osłabionym sercu, 
nadciśnieniu. 

• Rozcieńczyć łyżkę miodu w połowie szklanki prze-
gotowanej, letniej wody. Pić taką wodę miodową 
do 2-ch szklanek dziennie dla wzmocnienia we-
wnętrznych organów.

ciąg dalszy - w kolejnym numerze

Miód w żywieniu, profilaktyce i leczeniu
W ostatnich latach obserwujemy zwrot w medycynie od leków syntetycznych w kierunku leków naturalnych. Miód pszczeli samodzielnie lub w połą-
czeniu z ziołami znalazł tu duże zastosowanie. Obecnie następuje powrót do produktów żywnościowych naturalnych, nie ulepszanych, rafinowanych 
przez człowieka. Wszystkie naturalne miody mają działanie lecznicze, niektóre z nich dzięki swemu składowi fizycznemu mają działanie skierowane  
w kierunku grupy chorób. Przykładem tu jest miód gryczany, dzięki dużej zawartości rutyny obniża ciśnienie krwi. Miód można stosować na wiele 
różnych sposobów. Prosty, łatwy to roztwór miodu z przegotowaną i ostudzoną wodą przygotowany 12 godzin przed spożyciem. Napój można doprawić 
do smaku cytryną. Kilka przepisów:
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Plac targowy  
na ul. Iwańskiej
Od lipca 2013 r. plac targowy z centrum 
Łagowa przeniesiono na ul. Iwańską. Na 
nowym placu targowym w celu przysto-
sowania miejsca do warunków odpo-
wiednich zarówno dla sprzedających jak  
i kupujących przeprowadzono prace re-
montowe polegające m.in. wyrównaniu 
terenu, wysypaniu placu kruszywem oraz 
zamontowaniu nowego oświetlenia. Na 
realizacje zadania przeznaczono środki 
finansowe w kwocie 15 270 zł. 

Referat Gospodarki Komunalnej

Po przyjeździe na miejsce grupa pielgrzymów 
została oprowadzona po Sanktuarium w Kałkowie 
przez przewodnika świętokrzyskiego Panią Jadwi-
gę Kamińską. Pielgrzymi zwiedzili teren Sanktu-
arium z Golgotą, drogę krzyżową z figurami dwa 
razy większymi od naturalnych postaci. 

Centralnym punktem pielgrzymki była eucha-
rystia, która rozpoczęła się o godz. 10:00 w Sank-
tuarium pw. Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie.  
Po uroczystej mszy św. odprawionej w intencji 
kombatantów, w czasie wolnym niektórzy decydo-
wali się na zwiedzanie kapliczek symbolizujących 
ważne daty i osobistości dla naszego kraju lub też 
zakup pamiątek. 

Kolejnym punktem pielgrzymki był Święty Krzyż. 
Pielgrzymi zwiedzili m.in. klasztor  świętokrzyski, 
który ma interesującą, ale jednocześnie burzliwą  
i momentami okrutną historię, z której najbardziej 

d r a m a t y c z n y m 
okresem wydaje się 
ten, gdy w klasz-
torze urządzono 
ciężkie więzienie. 
Ciekawostką dla 
wszystkich było to, 
iż w tym roku klasz-
tor otrzymał miano 
Bazyliki Mniejszej. 
Pielgrzymi także 
zeszli do krypty Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, 
gdzie mogli obejrzeć jego zmumifikowane ciało. 

Uczestnicy pielgrzymki mieli ogromne szczęś-
cie,  gdyż mogli nie tylko zobaczyć, ale także uca-
łować relikwie Krzyża Świętego. 

Pielgrzymka mimo niesprzyjającej aury prze-
biegła w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Na 

Pielgrzymka kombatantów z Łagowa
W niedzielę 22 września 2013 roku odbyła się pielgrzymka 
Gminnego Koła Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych 
RP w Łagowie i ich rodzin, do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie i na Święty Krzyż. 

ustach kombatantów gościł promienny uśmiech  
i zadowolenie. 

Po zakończonej podróży pielgrzymi podzie-
kowali Pani Wójt Gminy Łagów Małgorzacie Or-
łowskiej - Masternak za zorganizowanie wyjazdu  
i udział w samej pielgrzymce. 

A. Kędziora
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Małżeństwa

Urodzenia

18.05.2013 r. 
Jacek Piotr Szafarczyk  
i Agnieszka Anita Gadowska
01.06.2013 r. 
Konrad Bartłomiej Zychowicz 
i Agnieszka Anna Gałka
Dominik Piątek i Sylwia Kowalik 
08.06.2013 r.
Radosław Dyksiński  
i Magdalena Duda
15.06.2013 r. 
Michał Konrad Bednarski  
i Monika Maria Kozłowska
Paweł Karol Kasiński  
i Aldona Barbara Kwiatkowska
Mariusz Wojciech Grudzień  
i Sylwia Patrycja Miechowicz
22.06.2013 r. 
Tomasz Michał Sitarski  
i Katarzyna Agatowska
Jan Ozdoba  
i Hanna Jolanta Zwolińska
06.07.2013 r. 
Daniel Agatowski  
i Sylwia Monika Wrona
Michał Andrzej Turek  
i Paulina Natalia Grudzień
13.07.2013 r. 
Kita Leszek i Czerwiec Magdalena

20.07.2013 r. 
Paweł Jan Religa  
i Katarzyna Maluszczak
Rafał Hubert Gałka  
i Magdalena Łodej
27.07.2013 r. 
Marcin Głazowski  
i Inga Sylwia Partyka
Anna Magdalena Zembala  
i Tomasz Kamil Barański
17.08.2013 r. 
Radosław Łukasz Grzesik  
i Monika Paulina Siwonia 
24.08.2013 r.
Artur Chrapek  
i Justyna Maria Sławska
28.08.2013 r. 
Tadeusz Marian Partyka  
i Agnieszka Dudek
31.08.2013 r.
Grzegorz Maksymilian Kowalczyk  
i Katarzyna Musiał
07.09.2013 r.
Krzysztof Pietrzyk  
i Katarzyna Kuchniak
14.09.2013 r.
Rafał Mieczysław Biesiada  
i Monika Agnieszka Ambrozińska

12.05.2013 r.  
Alan Kowalik
13.05.2013 r.  
Julia Pietrzak
15.05.2013 r.  
Wiktor Piotrowski
27.05.2013 r.  
Piotr Szymon Sławski
29.05.2013 r.  
Oliwia Maluszczak
04.06.2013 r.  
Amelia Anna Lotko
07.06.2013 r.  
Zuzanna Bińczak  
Wojciech Paweł Kokosa

„Przez żołądek do serca…”
Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowa i Le-
chówka wzięły  udział w  konkursie kulinar-
nym ,,Przez żołądek do serca” podczas festynu  
„W dzień Św. Tekli ziemniaki będziem piekli” 
w Dębnie gm. Raków, w dniu 22.09.2013r.  
W konkursie wzięło udział łącznie 36 kół go-
spodyń wiejskich. 

Panie z Piotrowa serwowały przepyszne flacz-
ki z drobiowych żołądków z kaszą pęczak, zaś 
Panie z Lechówka wyśmienite żołądki z cebulką. 
Potrawy bardzo smakowały wszystkim uczestni-
kom imprezy. 

Dziękujemy paniom z koła gospodyń wiej-
skich z Piotrowa i Lechówka, które się zaanga-
żowały, przygotowały i zaprezentowały produkty 
w konkursie, a tym samym zapromowały gminę 
Łagów. 

10.06.2013 r.  
Zuzanna Kołbuc
26.06.2013 r.  
Kacper Dawid Grojec
27.06.2013 r. 
Szymon Sobieraj
12.07.2013 r.  
Nikola Mizera
13.07.2013 r.  
Maciej Konrad Jędras
16.07.2013 r.  
Igor Robert Łach 
Mateusz Dawid Łach
21.07.2013 r.  
Wiktor Zemsta

23.07.2013 r.  
Maja Katarzyna 
Kowalczyk
26.07.2013 r.  
Patrycja Dudek
30.07.2013 r.  
Brajan Bajda
18.08.2013 r.  
Paweł Łata
27.08.2013 r.  
Gabriela Rej
02.09.2013 r.  
Larysa Grudzień
06.09.2013 r. 
Nikola Kubacka
07.09.2013 r.
Kamil Piotr Sadłocha
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Przebudowa sieci wodociągowej pozwoli na poprawę jakości 
wody pitnej. Obecnie woda rozprowadzana jest rurociągiem żeliwnym  
o średnicy 400 mm., który jest w złym stanie technicznym. Z powodu 
zbyt dużej średnicy, a co za tym idzie zbyt małych prędkości przepływu 
uległ on inkrustacji. Wskutek tego dochodzi do wtórnego zanieczysz-
czenia poprzez uwalniający się mangan i żelazo. Istnieje, więc pilna 
potrzeba przebudowy istniejącej sieci wodociągowej. Jej wykonanie 

Ruszyła przebudowa wodociągu w Zamkowej Woli
Początkiem września rozpoczęły się prace związane z przebudową wodociągu w msc. Zamkowa Wola w ramach zadania inwestycyjnego. „Ure-
gulowanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa 
Wola, Płucki”. Prace powinny być zakończone do końca października br. 

Przebudowa 
wodociągu  

w Łagowie i Lechówku
W lipcu zostały zakończone prace związane z przebudową wodociągu 
w ulicy Bardzkiej. Została wykonana przebudowa 440 m sieci wodo-
ciągowej, została wykonana także przebudowa 230 m sieci wodocią-
gowej w ul. Rakowskiej w Łagowie. W najbliższym czasie rozpoczną 
się prace w Lechówku. Tu też zostanie wykonany nowy odcinek sieci 
wodociągowej, o który mieszkańcy od dawna wnioskowali.

Kolejne schetynówki  
w gminie Łagów

W roku ubiegłym został wykonany remont drogi gminnej  
Nr 338015T Łagów - Małacentów. Projekt realizowany w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W ramach ww. projektu zosta-
ła wykonana nawierzchnia asfaltowa na całym odcinku drogi Łagów 
- Małacentów tj. 3345 mb o szerokości 3,5 m. Całkowita wartość 
projektu: 579 719,54 zł Gmina na realizację tego zadania uzyskała 
dotację celową z budżetu państwa: w wysokości 173 915,00 zł, wkład 
gminy to 405 804,54 zł. 

W tym roku gmina pozyskała ministerialne fundusze z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na przebudowę układu 
komunikacyjnego 

Ten rządowy program drogowy to spore wsparcie dla lokalnej in-
frastruktury. To solidny zastrzyk finansowy, który bardzo samorządom 
pomaga.

Referat inwestycji i zamówień publicznych

umożliwi korzystanie przez mieszkańców z wody spełniającej wyma-
gania sanitarne. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 7 mln. Z uwagi na wysokie 
koszty, inwestycja będzie realizowana etapowo. W br. zostanie wykonana sieć 
wodociągowa, na rok 2014 zaplanowano wykonanie kanalizacji sanitarnej  
w msc. Płucki wraz z rurociągiem tłocznym oraz modernizacją sieciowych 
pompowni ścieków w Łagowie, natomiast w roku 2015 zostanie wybudowa-
na sieć kanalizacyjna w msc. Zamkowa Wola oraz wykonany monitoring. 

W ramach zadania planowana jest przebudowa ponad 3 km wodocią-
gu oraz budowa blisko 20 km kanalizacji sanitarnej. Gmina na realizację 
zadania ubiega się o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Referat inwestycji i zamówień publicznych

Remont budynku po byłym 
Komisariacie Policji w Łagowie
Zakończony został remont w budynku po byłym Komisariacie Policji 
w Łagowie. Za kwotę 13 538,78 zł wykonano m.in. takie prace jak: 
pomalowano ściany, położono płytki, panele podłogowe, zamontowa-
no nowe oprawy oświetleniowe, wyremontowano 2 łazienki oraz na-
prawiono centralne ogrzewanie, odnowiono także garaż z kotłownią. 
Wszystkie  prace wykonane zostały przez pracowników Urzędu Gminy 
w Łagowie. 

Wyremontowane pomieszczenia zostaną zaadaptowane na pomieszcze-
nia biurowe dla pracowników Urzędu Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62.

Referat Gospodarki Komunalnej

Nowe drogi tłuczniowe
We  wrześniu 2013 r. dobiegły końca prace remontowe kilku dróg 
tłuczniowych. W wyniku przeprowadzonych prac wiele z nich zyskało 
odpowiednią nową nawierzchnię tłuczniową. Są to: 

- droga dojazdowa w m. Płucki (od drogi gminnej Łagów-Małacentów do 
drogi powiatowej Lechówek Płucki Łagów ) o długości 550 m i szerokości 
3,5 m, koszt robót 47 226,80 zł brutto; 

- droga dojazdowa w m. Piotrów (od drogi powiatowej nr 0343T Piotrów- 
Gułaczów w kierunku lasu)  o łącznej dł.300 m i szer. 4 m,  koszt robót 
43 863,26 zł brutto; 

- droga dojazdowa w m. Piotrów (od drogi gminnej Piotrów Gułaczów 
– Piotrów Podłazy w prawą stronę lasu) o dł. 350 m i szer. 4,0 m, 

- droga dojazdowa w m. Piotrów (od drogi powiatowej Piotrów – Gułaczów 
w kierunku Łagowa) o dł. 1 600 m i szer. 4,0 m, kruszywo na wykonanie 
tej drogi gmina otrzymała od kopalni „GEORYT; 

- droga dojazdowa w msc. Piotrów (od drogi gminnej Piotrów Gułaczów 
– Piotrów Podłazy na wprost w stronę lasu) – dł. 100 m. i szer. 3,0 m. 
Środki finansowe na w/w drogi pochodziły z budżetu gminy Łagów. 

Referat Gospodarki Komunalnej
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Termomodernizacja Schroniska 
Młodzieżowego w Łagowie

W dniu 25.09.2013r. zostało rozstrzygnięte postępowa-
nie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku wcho-
dzącego w skład Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie 
(Schronisko Młodzieżowe).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomoder-
nizacji budynku oraz zmianę sposobu użytkowania części pod-
piwniczenia Schroniska na pomieszczenia kotłowni dla potrzeb 
c.o. i c.w.u. w budynku Schroniska i Domu Nauczyciela. 

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- docieplenie ścian;
- instalację nowej kotłowni węglowej, kompleksową mo-

dernizację instalacji c.o i c.w.u.
Umowa z Wykonawcą - HATTBUD Andrzej Grabka, 

Niemścice 36, 28-200 Staszów została podpisana w dniu 
01.10.2013r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 368.638,00 zł. In-
westycja będzie realizowana przy wsparciu finansowym  
z WFOŚiGW. 

Referat inwestycji i zamówień publicznych

Łamigłówki dla mądrej główkiKolumnę przygotował B. Bomba

1)	 Czy	wieloryb	jest	rybą?

2)	 Ile	może	ważyć	największy	wieloryb?

	 A)		30	ton															B)		80	ton														150	ton

3)	 Czy	wszystkie	zwierzęta	mają	oczy?

4)	 Ile	zębów	zużywa	w	ciągu	życia	rekin?

												A)		500										B)		1400										C)		5000

5)	 Czy	możemy	jeszcze	spotkać	żywe	bizony?

6)	 Kto	panował	w	Polsce	po	Kazimierzu	Wielkim?

7)	 Czy	włoszczyzny	można	się	nauczyć	czy	zjeść?

8)	 Kto	zostawił	Polskę	murowaną?

9)	 Ilu	było	prezydentów	w	Polsce	od	końca	II	wojny	światowej		do	2004	roku?

10)	 W	którym	roku	Mazurek	Dąbrowskiego	stał	się	oficjalnym	hymnem	państwowym?

	 A)		1797														B)		1830															C)		1926

Gmina powiększa 
gminny zasób o kolejne 
nieruchomości
Od początku 2013r. do gminnego zasobu Gmina nabyła grunty o powierzchni 
7,5968 ha, w skład których wchodzą nieruchomości zabudowane i niezabu-
dowane. Nabyta do zasobu powierzchnia obejmuje 13 działek gruntu poło-
żonych w obrębach:

- Czyżów działka gruntu o powierzchni 0,42 ha
- Małacentów działka gruntu o powierzchni 0,67 ha
- Nowa Zbelutka 3 działki gruntu o powierzchni 2,12 ha
- Nowy Staw 2 działki gruntu o powierzchni 0,72 ha
- Piotrów działka gruntu o powierzchni 0,0368 ha
- Płucki 4 działki gruntu o powierzchni 3,60 ha
- Stara Zbelutka działka gruntu o powierzchni 0,03 ha

W powierzchni tej 3,08 ha to nieruchomość nabyta do zasobu umową nieod-
płatnego przeniesienia własności w formie aktu notarialnego od Skarbu Państwa 
– Agencji Nieruchomości Rolnych. Zostanie ona wykorzystana na cele kultury fizycz-
nej, sportu i rekreacji  w ramach planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego 
związanego z utworzeniem otwartej strefy sportu i rekreacji w miejscowości Płucki. 
Planowane wykorzystanie tej nieruchomości związane jest z inwestycjami infrastruk-
turalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy i ma charakter inwestycji 
publicznej.

Gminny zasób będzie sukcesywnie powiększany w wyniku rozpatrzenia składa-
nych wniosków oraz zakończenia postępowań związanych z regulacją stanów praw-
nych nieruchomości. 

K. Wojtasińska

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach
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Łamigłówki dla mądrej główki
Wpłaty przyjmowane są bez prowizji bankowej. Czyste blankiety wpłat dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy w Łagowie  

przy ul. Iwańskiej 11, pok. nr 1 oraz w Banku Spółdzielczym w Łagowie. 
Zasady segregacji odpadów komunalnych 

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów: 

Gospodarka odpadami
Wójt Gminy Łagów informuje, iż wykazaną w deklaracji  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

należy wpłacać bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Łagowie  nr:
BS Ostrowiec o/Łagów  71 8507 0004 2006 6000 0068 0019

PAPIER
Tu wrzucamy: Tu nie wrzucamy:
• opakowania z papieru lub tektury,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy,
• książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, zeszyty,
• torebki papierowe, papier pakowy, ścinki drukarskie;

• papier powlekany folią i kalkę,
• kartony po mleku i napojach,
• pieluchy jednorazowe i podpaski,
• pampersy i podkładki,
• worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
• tapety,
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

TWORZYWA SZTUCZNE
Tu wrzucamy: Tu nie wrzucamy:
• butelki po napojach,
• opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach  

(np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
• opakowania po produktach spożywczych,
• plastikowe zakrętki,
• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

• Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• mokrych folii, butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań i butelek po olejach i smarach, płynach chłodniczych,
• opakowań po nawozach, środkach owado- i chwastobójczych,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

SZKŁO
Tu wrzucamy: Tu nie wrzucamy:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
• butelki po napojach alkoholowych,
• szklane opakowania po kosmetykach,
• słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek),
• inne opakowania szklane.
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek,  
starać się nie tłuc szkła.

• szkło stołowe – żaroodporne,
• ceramika, doniczki,
• znicze z zawartością wosku,
• żarówki i świetlówki,
• szkło kryształowe,
• reflektory,
• nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
• termometry i strzykawki,
• monitory i lampy telewizyjne,
• szyby okienne i zbrojone,
• szyby samochodowe,
• lustra i witraże,
• fajans i porcelana,
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

ODPADY ZIELONE
Tu wrzucamy: Tu nie wrzucamy:
• resztki żywności,
• liście, kwiaty i skoszona trawa,
• trociny i kora drzew,
• owoce, warzywa,
• skoszoną trawę, liście,
• fusy po kawie i herbacie,

• kości zwierząt,
• mięso i padlina zwierząt,
• olej jadalny,
• drewno impregnowane,
• płyty wiórowe i MDF,
• leki,
• odchody zwierząt,
• popiół z węgla kamiennego,
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska. 



Pierwsza połowa była dość słaba w wykonaniu podopiecz-
nych trenera Grzegorza Siwonia. Nasi zawodnicy zaczęli bardzo 
bojaźliwie, dopiero po pół godzinie gry zaczęli stwarzać zagro-
żenie pod bramką gości, ale wtedy już przegrywali 0:2. 

Druga połowa to już całkowita dominacja ŁKS i kolejne 
bramki Dominika Ginała, Wojtka Grzybowskiego (dwie), Czarka 
Banakiewicza i Arturaa Bębna.
ŁKS ŁAGÓW - TERMALICA BRUK-BET NIECIECZA  5:2 (0:2)  

Skład ŁKS: Kamil Gadowski (Karol Ginał) -Artur Po-
niewierski, Dominik Ginał, Wojtek Grzybowski, Czarek 
Banakiewicz-Krystian Rusiecki(Bartosz Krasoń),Karol 
Bęben(Dawid Kołodziej),Kamil Jaskuła(Artur Bęben),Jakub 
Zielonka, Piotr Witkowski(Patryk Banakiewicz)-Jakub Libu-
da (Jakub Gadowski)

Zarząd ŁKS Łagów

W dniu 19 września br. drużyna juniorów młodszych klubu sportowego ŁKS Łagów rozegrała towarzyski 
mecz w Niecieczy z miejscową drużyną juniorów młodszych I ligowej TERMALICY BRUK-BET. Nieoczekiwa-
nie nasza drużyna wygrała aż 5:2 pomimo iż do przerwy przegrywała 0:2.

POCZĄTEK SEZONU 
2013/2014 W IV LIDZE
15 sierpnia rozpoczął zmagania w IV lidze zespół 
ŁKS Łagów. 

W przerwie letniej do naszego zespołu dołączyło 
kilku nowych zawodników: Piotr Brzoza z Partyzanta 
Radoszyce, Kaccem Attia i Bartosz Sosiński z Orląt Kielce. 
Ponadto po półrocznej przerwie powrócił do nas Damian 
Gil(z Zenitu Chmielnik) oraz wypożyczeni zostali Robert 
Biało z Siarki Tarnobrzeg oraz Dawid Lebieda z  juniorów 
Korony Kielce. 

Po zakończeniu sezonu z naszego klubu odeszli: 
Roman Kowalski do Klimontowianki Klimontów oraz 
Arnold Dudek do KSZO 1929 Ostrowiec. 

W 9 rozegranych do tej pory meczach drużyna ŁKS 
zanotowała 3 wygrane: Klimontowianka 3:2, Zdrój-
Busko 1:0, Unia Sędziszów 1:0 ; 4 remisy: Hetman 
Włoszczowa 1:1, Orlęta Kielce 3:3, Lubrzanka Kajeta-
nów 1:1, Czarni Połaniec 1:1 oraz 2 przegrane: Orlicz 
Suchedniów 1:3, Spartakus Daleszyce 1:5. 

W chwili obecnej nasza drużyna zajmuje wysokie 
6 miejsce w tabeli IV ligi. Do końca rundy jesiennej 
naszej drużynie pozostało do rozegrania 6 meczów.

Zarząd ŁKS Łagów

Wygrana juniorów ŁKS Łagów
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