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Gminne święto zaszczycili swoją obecnością 
znamienici goście. Wśród nich znaleźli się parla-
mentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, 
powiatowych, władz gminy Łagów, uczniowie 
gminnych szkół, nauczyciele oraz mieszkańcy. 

Niesamowitych atrakcji wszystkim uczest-
nikom festynu dostarczyli rodzimi artyści wy-
stępujący na scenie, wśród nich znaleźli się: 
zespół „Zbelutczanie” ze SP ze Zbelutki, zespół 
Kaskada” ze SP z Łagowa, wystąpiły także dzieci 

ze Szkoły Podstawowej z Rudy. Na scenie za-
prezentowała się Agnieszka Herbuś – laureatka 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego oraz 
uczestniczka Małego Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego w Starachowicach. Talent 
wokalny zaprezentowała młodzież z Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie i Szkoły Podstawowej 
z Piotrowa. Zaś talent taneczny w układach 
zaprezentowały  dzieci ze Zbelutki i Piotrowa. 
Dodatkowo wystąpiła także szkoła tańca z Kielc 

„Studio Dance Factory”, która na przełomie 4 lat  
stała  się posiadaczem wielu tytułów Mistrzostw 
Polski oraz Mistrzostw Świata w różnych stylach 
tanecznych. Na chętnych  czekała nauka salsy, 
która przyciągnęła wielu amatorów tańca. 

Po występach dzieci rozpoczęły się prezen-
tacje dorobku kół gospodyń wiejskich : KGW 
Piotrów, KGW Sędek, KGW Płucki oraz KGW 
Lechówek. Dodatkowo panie przez cały festyn 
prezentowały stoiska, na których można było 

W dniu 09 czerwca 2013 r. na Rynku w Łagowie odbyły się „XV Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa”. Tradycyjnie uroczystość  rozpoczęła się 
mszą św w kościele parafialnym w Łagowie. Przybyłych na uroczystość mieszkańców gminy, zaproszonych gości, turystów  powitała Wójt Gminy 
Łagów Małgorzata Orłowska – Masternak mówiąc –„ Idea Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa spotyka się corocznie  z wielkim uznaniem 
czego dowodem jest liczny udział w akcji krwiodawstwa oraz bogaty udział w całej imprezie instytucji związanych z funkcjonowaniem gminy, 
ochrony zdrowia czy obsługą rolnictwa. Najważniejsza jest jednak idea oddawania krwi . Pani Wójt zachęciła do oddawania krwi i w imieniu 
osób, którym krew uratuje życie podziękowała za ten piękny dar. Następnie zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. 

XV Dni Łagowa  
i Honorowego Krwiodawstwa
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skosztować potraw regionalnych, ciast, nalewek, 
jak również obejrzeć rękodzieło ludowe, a także 
stroje ludowe. 

Poza tym były także inne atrakcje, np. dzieci 
mogły pobawić się w wesołym miasteczku Wszy-

scy chętni mogli także spróbować swoich sił w tka-
niu „krajek”. Pokaz tkactwa najbardziej cieszył się 
wśród dzieci, którzy potem mogli zabrać zrobione 
krajki je ze sobą do domu.

Około godziny 20:00 na scenie pojawi-

ła się gwiazda wieczoru zespół Akcent. Przy 
dźwiękach muzyki disco-polo publiczność ba-
wiła się wspaniale. 

Wydarzenie zakończyła dyskoteka pod gwiaz-
dami z zespołem „MILLENIUM”. 

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

Europa inwestująca w obszary wiejskie
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W organizacji tegorocznego festynu „XV Dni 
Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa wsparcia 
udzielili:

Krzysztof Witkowski „GEORYT”
Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o
Lewiatan Łagów
Marek Płaziak
PKS Ostrowiec Świętokrzyski 
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.
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Ostatni dzień roku szkolnego dla wielu osób jest mo-
mentem pożegnania z placówką, w której spędzili wiele 
miłych chwil. Uczniowie ostatnich klas odebrali świadectwa 
ukończenia szkoły. Pewien etap w ich życiu dobiegł końca, 
a rozpoczął się nowy. Na apelach, które odbyły się w każ-
dej szkole nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 
a po części oficjalnej wręczenie świadectw z wyróżnieniem, 
dyplomów i nagród za udział w konkursach plastycznych. 
Na najlepszych uczniów czekała wielka niespodzianka, którą 
przygotowała Pani Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska- 
Masternak. Na podstawie Uchwały Nr XLIV/285/13 z dnia 
12 czerwca 2013 r. Rady Gminy Łagów w sprawie określenia 
zasad udzielenia stypendiów naukowych dla absolwentów 

Stypendia i nagrody Wójta Gminy Łagów  
na zakończenie roku szkolnego 2012/2013!
Koniec czerwca to czas wyczekiwany przez wszystkich uczniów, zamkniecie książek, pożegnanie ze szkołą i przez dwa miesiące nic tylko beztroski 
wypoczynek, i tak nadszedł ten długo wyczekiwany przez dzieci i młodzież dzień. 28 czerwca 2013 roku odbyła się w naszej gminie  uroczystość 
zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013.

szkół podstawowych, gimnazjalnych i zasadniczej szkoły zawodowej dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Łagów, Pani Wójt  Małgorzata 
Orłowska- Masternak przyznała dla każdego ucznia, który uzyskał średnią 
min. 5,0 jednorazowe stypendium w wysokości 600 zł. Stypendium naukowe 
z Publicznego Gimnazjum w Łagowie otrzymała: Katarzyna Gadowska. Ze 
szkoły Podstawowej z Łagowa stypendia otrzymały: Sylwia Grzywa i Pau-
lina Błońska. Prymusami ze szkoły Podstawowej w Piotrowie byli Aleksan-
dra Wodyńska, Magdalena Róg oraz Urszula Dąbrowska. Zaś najlepszymi 
z najlepszych w Zasadniczej Szkole Zawodowej byli: Anna Kosztowniak oraz 
Dominika Kędziora. W sumie Pani Wójt Gminy uhonorowała 8 absolwentów. 

Podczas uroczystości Pani Wójt Małgorzata Orłowska – Ma-
sternak wręczyła nagrody książkowe za najlepszy wynik  
w teście kompetencji oraz nagrodziła uczestników konkursu 
plastycznego organizowanym na szczeblu gminnym pod ha-
słem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic 
złego nie zrobi nikomu”.

Na zakończenie każdej uroczystości Pani Wójt podzięko-
wała dzieciom i młodzieży za całoroczną pracę, której efek-
tem są oceny na świadectwach. Pedagogom podziękowała 
za trud i poświęcenie włożone w wychowanie i nauczanie 
młodego pokolenia. Wszystkim życzyła radosnych i bezpiecz-
nych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

A. Hospod
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Podsumowanie projektów 
“Indywidualizacja nauczania  
i wychowania klas I-III  
w Gminie Łagów”
Dobiegła końca realizacja dwóch programów “Indywidualizacja naucza-
nia i wychowania klas I-III w Gminie Łagów” prowadzonych w Szkole 
Podstawowej w Piotrowie i Zbelutce oraz w Szkole Podstawowej w Łago-
wie i Lechówku.

Celem projektów było wyeliminowanie barier edukacyjnych oraz rozszerzenie 
umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych, w kontekście dalszego procesu 
edukacji poprzez indywidualizację dalszego procesu kształcenia dzieci z klas I-
III. 

Projekty skierowane był do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Zbelutce 
i Piotrowie oraz Szkół Podstawowych w Łagowie i Lechówku, u których zdiagno-
zowano określone problemy edukacyjne. W szkołach istnieją zespoły nauczycieli, 
którzy opracowują i realizują działania ukierunkowane na indywidualizację pro-
cesu nauczania i wychowania uczniów klas młodszych, w kontekście wdrażania 
nowej podstawy programowej. 

W Szkole Podstawowej w Piotrowie i Zbelutce do udziału  
w zajęciach zostało zakwalifikowanych 78 uczniów, natomiast  
w Szkole Podstawowej w Łagowie i Lechówku 106 uczniów,  
u których zdiagnozowano określone problemy edukacyjne. 

W szkole w Piotrowie i Zbelutce realizowane były następujące rodza-
je zajęć: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 
także zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejęt-
ności matematycznych, z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 
oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Natomiast  
w Szkole Podstawowej w Łagowie i Lechówku realizowane były zajęcia dla dzieci 
z trudnościami w czytaniu i pisaniu, ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych, z zaburzeniami komunikacji społecznej – socjote-
rapeutyczne, dla uczniów uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno – przyrod-
niczych, plastycznych, humanistycznych. 

W sumie w szkole w Piotrowie i Zbelutce zrealizowano 721 godzin zajęć, 
w szkole podstawowej w Łagowie i Lechówku zrealizowano 370 godzin zajęć 
ukierunkowanych na eliminację barier edukacyjnych i rozwijanie dodatkowych 
umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych.

Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli szkół podstawowych z Piotrowa, 
Zbelutki, Łagowa i Lechówka, którzy realizowali je w ramach godzin z art. 42 
ust 2, pkt 2 Karty Nauczyciela. Wszyscy nauczyciele zaangażowani w realizację 
projektu posiadali odpowiedni kwalifikacje i doświadczenie związane z indywidu-
alnym procesem nauczania w klasach I-III. 

Ponadto w ramach projektu szkoły zostały doposażone w materiały i pomoce 
dydaktyczne, tj. edukacyjne programy multimedialne, plansze i tabele eduka-
cyjne. 

Realizacja projektu niewątpliwie przyczyniła się wyeliminowania barier edu-
kacyjnych oraz indywidualnego wsparcia uczniów klas I-III ze szkół podstawo-
wych w Piotrowie, Zbelutce, Łagowie i Lechówku. 

M. Borek 
L. Szyndlarewicz

Zakończona rekrutacja do projektu systemowego “Integracja społeczna 
poprzez twórczość ludową” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Łagowie w 2013 r. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie - realizujący projekt systemowy pn.: 
“Integracja społeczna poprzez twórczość ludową”,  współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej - informuje, iż z dniem 04.04.2013 r.  
zakończono rekrutację do udziału w projekcie. 

W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano  
12 osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łagowie, w tym  12 osób  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Kielcach jako bezrobotne. Kategoria osób objętych projektem zgodna jest z wy-
tycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów jakie zawarte zostały w “SZOP 
POKL”, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. 

Z założenia w projekcie weźmie udział 12 osób, ale odbiorcami pośrednimi 
są także rodziny osób biorących w nim udział oraz społeczność lokalna. 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 
i społecznej 12 osób objętych pomocą społeczną z terenu Gminy Łagów poprzez 
przygotowanie do poruszania się po rynku pracy, poprawienie sytuacji społeczno 
- materialnej oraz zwiększenie zaradności i aktywności życiowej Beneficjentów 
Ostatecznych projektu.

W ramach realizacji projektu przewidziane są działania prowadzących do 
osiągnięcia celu głównego, a jego uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu inte-
gracji: 

- społecznej - poprzez organizację i finansowanie poradnictwa, wsparcia 
indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji ży-
ciowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia 
społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;

- zawodowej- przez usługi wspierające (doradca zawodowy, trenerzy, 
kursy zawodowe);

- edukacyjnej - zajęcia związane ze zdobywaniem nowych kompetencji 
i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową;

Poprzez:
• uczestnictwo w warsztatach kompetencji społecznych;
• doradztwo zawodowe;
• poradnictwo psychologiczne;
• kursy zawodowe
• kurs prawa jazdy kat. B.

Z uczestnikami projektu zawierane są kontrakty socjalne, które określają 
zakres zadań do wykonania oraz zasady współpracy z Beneficjentami projektu. 
Przez cały okres uczestnictwa w projekcie świadczona jest praca socjalna oraz 
poradnictwo socjalne. 

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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

M. Kupka
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Gmina Łagów zakupiła kolejne samochody
Na potrzeby referatu gospodarki komunalnej zakupiono samochód terenowy marki Toyota RAV4 za kwotę 23.500,00 złotych i dostawczy marki 
Mercedes Vito za kwotę 35.055,00 złotych. 

Firmę, która wygrała przetarg, czeka dużo pracy. Oprócz robót konstruk-
cyjno-budowlanych, będzie musiała przeprowadzić wcześniej prace rozbiór-
kowe i przygotowawcze, przyłączone zostaną niezbędne media oraz zostanie 
wykonane oświetlenie terenu. W otoczeniu budynku prowadzone będą rów-
nież roboty drogowe i prace w zakresie budowy parkingu. Planowany termin 
wykonania zadania to 2 lata. 

– Finansowo jest to duże przedsięwzięcie, ale konieczne –mówi Wójt 
Gminy Łagów Małgorzata Orłowska – Masternak. Konieczne gdyż obecnie 
zajmowany przez Urząd Gminy budynek usytuowany jest na prywatnej dział-
ce, a korzystanie z niego na dłuższą metę generuje koszty. Ponadto budynek 
nie spełnia podstawowych, współcześnie obowiązujących standardów, cho-
ciażby w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, czy norm po-
wierzchniowych pomieszczeń biurowych, brak jest jakiegokolwiek zaplecza 
konferencyjnego, socjalnego, sanitarnego itp. Pomieszczenia nie spełniają 
podstawowych kryteriów funkcjonalnych. To, a także ich rozmieszczenie utrud-
niają mieszkańcom załatwienie spraw w Urzędzie, jednocześnie ograniczają 
możliwości podniesienia jakości obsługi interesantów, chociażby z uwagi na: 
brak możliwości zorganizowania punktu informacji i przyjęć, zapewnienie im 
prywatności, bo w każdym pomieszczeniu pracuje po kilka osób.

Umowa na wykonanie budynku Urzędu 
Gminy Łagowie została podpisana
W dniu 28 marca br. Wójt Gminy Łagów p. Małgorzata Orłowska - Masternak podpisała umowę z wykonawcą budynku Urzędu Gminy firmą GMC 
sp. z o. o. z siedzibą w Staszowie. Firma GMC została wybrana w dniu 21 marca br. w ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego jedynym kryterium była cena. Firma zaoferowała cenę 4.452.600,00 zł za wykonanie budynku 
Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą techniczną i uzyskała 100 pkt. W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania pełnobranżowej dokumentacji – w zakresie budowy budynku Urzędu Gminy w Łagowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy-
ległego, a także parkingu wraz z drogami dojazdowymi. 

Dlatego konieczna jest budowa nowej siedziby Urzędu Gminy, która 
nie tylko spełni współczesne wymagania w zakresie ergonomii, ale przede 
wszystkim usprawni i ułatwi załatwianie spraw indywidualnych przez miesz-
kańców naszej gminy.

Pojazd terenowy będzie służył pracownikom referatu komunalnego do 
bieżącego utrzymania i monitoringu  dróg. Natomiast pojazd dostawczy bę-
dzie wykorzystywany do obsługi infrastruktury ściekowej. 

Zakupione pojazdy bez wątpienia wpłyną na efektywność i komfort pracy 
a przede wszystkim na obniżenie kosztów w porównaniu do pojazdów dotych-
czas eksploatowanych. 

kolumnę przygotował -  Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
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Wspieramy osoby niepełnosprawne

Pojazd został zakupiony w trybie 
przetargu nieograniczonego za kwotę 
131.940,00 złotych. Pieniądze na za-
kup samochodu w kwocie 77.536,00 zł  
pochodzą ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, a w pozostałej części  

Gmina Łagów zakupiła fabrycznie nowy dziewięciomiejscowy mikrobus marki Renault Trafic, przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Samochód jest  wyposażony w windę, która umożliwi transport osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich.

z budżetu gminy. Z auta będą korzystać 
podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz wszystkie osoby niepeł-

nosprawne z terenu gminy Łagów, które 
będą potrzebowały wsparcia w zakresie 
przewozu.

Wóz asenizacyjny 
już jest!!!

Gmina Łagów zakupiła fabrycznie nowy wóz asenizacyjny wyposażony  
w zbiornik o pojemności 5000l. Koszt zakup wyniósł 29 
827,5 zł brutto. Dostarczony sprzęt dla potrzeb refera-
tu gospodarki komunalnej usprawni bieżącą eksploatację  
i obsługę infrastruktury ściekowej.

kolumnę przygotował -  Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Gmina Łagów zakupiła fa-
brycznie nową przyczepę jedno-
osiową o wartości 4 500 zł.

Będzie ona służyła do 
przewozu sprzętu oraz rzeczy 
niezbędnych do utrzymania 
czystości i porządku w gminie 
oraz obiektów komunalnych. 
Znacznie ułatwi to prace osób 
zatrudnionych do utrzymania 
zieleni oraz skróci termin wyko-
nania zadań. 

Zakup przyczepki 
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Turniej Wiedzy Pożarniczej

W miłej atmosferze 16 uczniów wyłonionych 
w drodze eliminacji przeprowadzonych w szkołach 
na terenie gminy, rywalizowało ze sobą w dwóch 
grupach wiekowych: kategoria szkoły podstawo-
we i gimnazjalne.  W pierwszej grupie wiekowej 
(szkoły podstawowe) wzięło udział 11 uczniów, 
zaś w drugiej grupie – 5 uczniów. Nad prawid-
łowością przebiegu eliminacji czuwała komisja  
w składzie: Mateusz Czarnecki – kapitan z Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Kielcach, Mariusz Michta – stażysta Komendy 
Miejskiej PSP w Kielcach oraz Beata Szyszka – 
pracownik Urzędu Gminy w Łagowie. Test składał 
się z 20 pytań testowych, sprawdzających wiado-
mości z wiedzy pożarniczej. 

Najlepszymi okazali się Dominika Ciapara 
- SP Zbelutka Stara oraz Kamil Gadowski –  
PG w Łagowie. Poza wymienionymi w turnieju 
wzięli udział:

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się 15 marca 2013 r. w Gminnym 
Zespole Szkół w Łagowie. 

Na zakończenie turnieju Wójt Gminy Łagów złożyła wszystkim gratulacje oraz 
wręczyła uczestnikom dyplomy i nagrody  dla zwycięzców – wyjazd na obóz szko-
leniowy dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz młodzieży zainte-

resowanej działalnością OSP, natomiast dla uczniów, którzy zajęli odpowiednio II i 
III miejsce książki. Na pamiątkę zmagań turniejowych wykonano wspólne zdjęcie. 

A. Kędziora

 SP w Zbelutce Starej
1. Magdalena Dulnik
2. Bartłomiej Pastuszyński – II miejsce
 SP w Piotrowie:
1. Aleksandra Wodyńska
2. Zuzanna Dziarmaga
3. Kacper Żurek
 SP w Rudzie:
1. Klaudia Pietrzak – III miejsce
2. Magdalena Pietrzak

 SP w Łagowie:
1. Karolina Kozłowska
2. Paulina  Błosińska
3. Sylwia Grzywa

 Gimnazjum w Łagowie:
1. Sylwia Bal
2. Izabela Zawierucha
3. Hubert Armata- III miejsce
4. Zuzanna Durnej- II miejsce

Jednogłośne absolutorium  
dla Wójta Gminy Łagów

Realizacja dochodów w 2012 r. wyniosła 23.598.386,09 zł na zapla-
nowane 25.636.815,16 zł co stanowi  92,05  % planu, zaś plan wydat-
ków ogółem w kwocie  28.573.906,16 zł, zrealizowany został w wysokości 

25.752.356,10 zł co stanowi 90,13 % planu. Rok  2012 roku zamknął  się 
deficytem  w wysokości 2.153.970,01 zł.

A. Kędziora

19 czerwca 2013 r. odbyła się sesja Rady Gminy Łagów, której przedmiotem było m.in. rozpatrzenie wykonania budżetu za rok 2012. Po zapo-
znaniu się z przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z realizacji budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinią Komisji 
Rewizyjnej, Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Łagów Pani Małgorzacie Orłowskiej – Masternak absolutorium za wykonanie budżetu 
za 2012 rok.
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Na potyczki recytatorskie zgłosiło się 40 ma-
łych artystów ze szkół w całej gminie. Dzieci pre-
zentowały dwa utwory – jeden, patrona naszego 
konkursu i drugi, dowolnego autora.

Prezentacje wywoływały wielkie emocje za-
równo w dzieciach, opiekunach, jak i jury, które 
obradowało w składzie: Pani Małgorzata  Or-
łowska – Masternak – Wójt Gminy Łagów, Pani 
Ewa Mikulko – wicedyrektor GZS w Łagowie, Pani 
Danuta Dziarmaga – nauczyciel SP w Rudzie, Pan 

Hubert Guza – instruktor Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach i Pan Wiesław Nawrocki – dy-
rektor GZS w Łagowie.

Jury po burzliwych obradach postanowiło wyróż-
nić następujących uczniów: Magdalena Gałka, Adrian 
Kozłowski, Zuzanna Grzesik, Brunon Serwata.

Największe laury przypadły Kacperkowi Dur-
lejowi, Kindze Bac i Agnieszce Herbuś – uczniom 
SP w Łagowie, którzy prócz pochwał i nagród 
otrzymali nominacje do Wojewódzkiego Konkursu 

Lokomotywą z Tuwimem
Dnia 22.03.2013 r. w Szkole Podstawowej w Łagowie odbył się XI Gminny Konkurs Recytator-
ski, który nosił nazwę „Lokomotywą z Tuwimem”. Uroczystość rozpoczęła miniatura teatralna 
przygotowana przez koło „Mały Arlekin”, na którą złożyły się fragmenty utworów Juliana Tu-
wima.

Recytatorskiego w Kielcach. Uczniowie będą pre-
zentować naszą gminę i walczyć o prawo występu 
na przeglądzie ogólnopolskim. Imprezę przygoto-
wały i poprowadziły Panie Małgorzata Walkowicz, 
Marzena Dzioba i Monika Durlej.

M. Walkowicz, M. Dzioba, M. Durlej. 

Recytatorzy na start!
By móc znaleźć się wśród uczestników etapu 

gminnego należało wcześniej przejść pomyślnie eli-
minacje na poziomie klasowym i szkolnym. A to nie 
jest prosta sprawa. Najlepsi reprezentowali swoje 
szkoły: Łagów, Piotrów, Rudę, Zbelutkę Starą. 

Recytatorom nie została narzucona tematyka 
utworów ani autor. Mogli, pod kierunkiem nauczy-
cieli, rodziców, dobrać repertuar zgodny z włas-
nym stylem, wiekiem, treścią. Wykazali się przy 
tym dużym smakiem i wyczuciem artystycznym.
Szesnastu wystartowało. .. A jury bacznym uchem 
słuchało. W jego skład weszli:
Pani Małgorzata Orłowska Masternak - Wójt Gmi-
ny Łagów,
Pan Hubert Guza – instruktor z Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach,
Pan Wiesław Nawrocki – dyrektor Gminnego Ze-
społu Szkół  w Łagowie,
Pani Ewa Mikulko – zastępca dyrektora Gminnego 
Zespołu Szkół  w Łagowie,
Pani Stanisława Grad – polonistka ze Szkoły Pod-
stawowej w Zbelutce Starej,

Pani Elżbieta Jaśkowska - polonistka ze Szkoły 
Podstawowej w Piotrowie, 
Pani Karolina Świstak - polonistka ze Szkoły Pod-
stawowej w Rudzie.

Recytatorzy nie pozostawili łatwego wyboru. 
Jury burzliwie obradowało, ostatecznie przyznano 
dwie nominacje na  Wojewódzki Konkurs Recyta-
torski w Kielcach.
Zwycięzcami okazali się : 
Aleksandra Lisińska – SP Łagów,
Dawid Herbuś – SP Łagów.

Jury przyznało również sześć wyróżnień. 
Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, zwycięzcy i wyróżnieni przepiękne 
książki i albumy.

Pozostaje nam teraz trzymać kciuki za naszych 
recytatorów, aby na kolejnych etapach  zadziwili 
swą recytacją. Czekamy na kolejny konkurs już za 
rok, gdzie zapewne pojawią się następne „perełki”.

Za organizacje konkursu odpowiedzialne były 
panie: Elwira Wrona i Jolanta Zielonka.

E. Wrona, J. Zielonka

26 kwietnia w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. 
Skierowany był on do uczniów klas IV-VI z terenu naszej gminy.
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Tego dnia do naszej szkoły przybyli zaprosze-
ni goście: Pani Małgorzata Orłowska-Masternak 
– Wójt Gminy Łagów, Pan Ryszard Mazur – Z-ca 
Wójta Gminy Łagów, przedstawiciel Nadleśnictwa 
Łagów – Pan Andrzej Zagnieński, P. Marek Bart-
kiewicz – Przewodniczący Gminnej Komisji Oświa-
ty. W akcję włączyli się też : Pani Ewa Mikulko 
– Wicedyrektor i Pan Wiesław Nawrocki – Dyrek-
tor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie.

O godzinie 9:00 po krótkim apelu goście po-
wędrowali do wylosowanych wcześniej sal, gdzie 
już czekały spragnione pięknego czytania dzieci. 
Lektorzy spisali się na medal. Przez całą godzinę 
uczniowie  z zapartym tchem słuchali pięknych 
polskich legend. Następnie  rysowały ilustracje  
do wysłuchanych utworów. W parę chwil powsta-
ła galeria przepięknych prac. Finałem akcji były 
słodkie podziękowania od Pani Wójt oraz wręcze-
nie przez dzieci zaproszonym gościom wiosennych 
wiatraczków. 

„Cały Łagów czyta dzieciom”
Dnia 08. V.2013r. w Szkole Podstawowej w Łagowie odbyła się akcja pt. „ Cały Łagów czyta dzieciom”. Inicjatorem akcji były Panie: Małgorzata 
Walkowicz, Marzena Dzioba i Monika Durlej – opiekunki MSU oraz Pani Bernadeta Czekaj – bibliotekarka szkolna.

Akcja udała się znakomicie. Dzieci były zachwycone i zapewniały, że będą zachęcać do wspólnego 
czytania. 

M. Walkowicz, M. Dzioba, M.Durlej
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Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się  
o godz.11:00 zbiórką wszystkich OSP z gminy na pla-
cu przed remizą OSP Łagów. Następnie w kolumnie 
marszowej z pocztami sztandarowymi zebrani prze-
maszerowali do kościoła pw. Św. Michała Archanioła 
w Łagowie. Uroczystą Mszę Św. w intencji strażaków 
odprawił Proboszcz parafii ks. Jerzy Beksiński. Podczas 
nabożeństwa poświęcono kamień upamiętniający żoł-
nierzy walczących w powstaniu styczniowym. 

W uroczystości brali udział : Pani Małgorzata Or-
łowska-Masternak - Wójt Gminy Łągów oraz Prezes 
Gminnego ZOSP, Pan Ryszard Mazur - Zastępca Wójta 
Gminy Łagów, Pan Zbigniew Meducki - Przewodni-
czący Rady Gminy , Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Gminy- Pan Marek Bartkiewicz i Pani Jolanta Zielon-
ka, Radna Rady Powiatu Kieleckiego – Pani Małgo-
rzata Sitarz, dh Ireneusz Żak - Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, Pan Krzysztof 
Janicki - Komendant Miejski PSP w Kielcach, Zastępca 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach – Pan Robert Sabat oraz Proboszcz pa-
rafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika  
w Piórkowie – ks. Marek Bieniasz.

Po Mszy Świętej część oficjalna i artystyczna od-
była się w remizie OSP w Piotrowie. Wręczono medale 
druhom z OSP Sadków oraz OSP Piotrów. Wystąpiły 
panie z KGW z Piotrowa, które swoim śpiewem umila-
ły czas przybyłym gościom.

Wszystkim Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej 
życzymy wytrwałości oraz satysfakcji płynącej z służby 
pożarniczej. Wszystkiego dobrego!

E. Gawlik, A. Hospod

Dnia 3 maja 2013 r. w Gminie Łagów odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka.  
Święto znane jako Dzień Świętego Floriana 

Gminne Obchody Dnia Strażaka
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Na mieszkańców i turystów odwiedzających 
naszą gminę czekało wiele atrakcji. Program był 
bardzo bogaty i ciekawy. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Były zabawy dla dzieci i dorosłych, dar-
mowy poczęstunek, zjeżdżalnie, karuzela i wiele 
innych. 

Tradycyjnie „Majówka” rozpoczęła się uroczy-
stą mszą św. w intencji rodzin odprawioną przez 
Proboszcza Parafii Łagów Ks. Jerzego Beksińskie-
go. 

Podobnie jak w ubiegłych latach „Majówka” 
zgromadziła liczne grono, w którym znaleźli się 
przedstawiciele władz gminy Łagów, władz po-
wiatowych, uczniowie gminnych szkół, nauczycie-
le oraz mieszkańcy. Swoją obecnością zaszczycili 
organizatorów: Pani Wójt Gminy Łagów Małgorza-

ta Orłowska – Masternak, Ryszard Mazur – Z-ca 
Wójta Gminy Łagów, Małgorzata Sitarz – Radna 
Rady Powiatu Kieleckiego, Zdzisław Wrzałka 
– Starosta Kielecki, Bogusław Włodarczyk – Sta-
rosta Opatowski.

Pani Wójt Gminy Łagów podziękowała za za-
proszenie na „Majówkę” i poparła oddolne inicja-
tywy podejmowane przez mieszkańców sołectwa 
Piotrów, jednocześnie życząc wszystkim zebranym 
udanej zabawy. 

Na scenie zaprezentowały się: Koło Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowa, Koło Gospodyń Wiejskich  
z Sędka, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pio-
trowie. 

Gwiazdą festynu był występ kabaretu „PIRA-
NIA”. Dodatkowo dla wszystkich zgromadzonych 

wystąpił Dariusz Bernatek. Na zakończenie festy-
nu odbyła się dyskoteka pod gwiazdami z zespo-
łem „The Cover”. 

Podczas „Majówki” dużym zainteresowanie 
cieszyły się konkurencje sportowe takie jak: tocze-
nie kłody, rzut ziemniaka do wiadra, hula – hop, 
bieg w workach. Na wszystkich uczestników zaba-
wy czekały nagrody za udział w konkursach. Zwy-
cięzcy konkursów otrzymali: kubki porcelanowe, 
piłki plażowe oraz parasole. 

Największym zainteresowanie cieszył się kon-
kurs siłowanie na rękę w kategorii kobiet i mężczyzn 
prowadzony pod czujnym okiem Andrzeja Cichopka. 
Najsilniejszą kobietą okazała się Nina Kaczmarczyk  
z Koła Gospodyń Wiejskich z Sędka, zaś najsilniejszym 
mężczyzną został Michał Szafrański z Piórkowa. 

Sport, turystyka, śpiew, muzyka oraz ludzie pełni energii i radości - to główne atrakcje „V Piotrowskiej Majówki” zorganizowanej w Gmi-
nie Łagów przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowa” Ochotniczą Straż Pożarną z Piotrowa i Dyrekcję Szkoły Podstawowej  
z Piotrowa. 

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

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Dla najmłodszych zorganizowano konkurs 
plastyczny pn. „Picasso z Piotrowa i okolic maluje 
piękno Gór Świętokrzyskich”. Uczestnicy konkur-
sów otrzymali nagrody i puchary zakupione ze 
środków finansowych powiatu kieleckiego. 

Dużym zainteresowaniem wśród najmłod-
szych cieszyły się również darmowa zjeżdżalnia 
oraz bezpłatna karuzela. 

Całą imprezę poprowadził Legendarny Zbój 
Madej z Jaskini Zbójeckiej z Łagowa. 

„V Piotrowska Majówkę” można z pewnością 
zaliczyć do udanych - dzięki sprzyjającej pogodzie 
pojawiło się na niej wiele rodzin i amatorów ak-
tywnego wypoczynku.

A.K
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Uroczyste rozpoczęcie odbyło się na pla-
cu apelowym przy Gminnym Zespole Szkół  
w Łagowie. Przybyły dzieci wraz ze swoimi 
opiekunami : Szkoła Podstawowa im. Ba-
talionów Chłopskich w Łagowie, Gimnazjum  
w Łagowie, Szkoła Podstawowa w Rudzie, 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pio-
trowie, Szkoła Podstawowa w Czyżowie i Szkoła 
Podstawowa ze Zbelutki. 

Dzieci z Samorządu Uczniowskiego przygoto-
wały dla honorowych gości konkurencje tj. wypicie 
szklanki mleka, zjedzenie cytryny z uśmiechem, 

Quiz, które zostały uwieńczone pasowaniem oraz 
otrzymaniem dyplomu na „ Super Dorosłego”.

Po uznaniu Dnia Dziecka za otwarty, na dzieci 
czekało mnóstwo atrakcji min. zjeżdżalnia „Go-
ryl”, trampolina oraz rozgrywki sportowe. Zabawy 
były przystosowane odpowiednio dla wieku.

Dzieci oglądały spektakl  koła teatralnego „Mały 
Arlekin”, następnie na boisku szkolnym odbywały się 
rozgrywki sportowe tj.: kręcenie hula hop na czas, 
odbijanie piłki siatkowej, rzut  piłką do kosza, kozło-
wanie piłki slalomem. Po konkurencjach dzieci udały 
się do sali gimnastycznej na dyskotekę.

Dzieci z gimnazjum konkurencje sportowe 
rozgrywały na hali sportowej przy szkole. Roz-
grywki  w jakich brały udział to: ubieranie na czas, 
rzut piłką do kosza, skakanka, kręgle, mini hokej  
i mecz piłki siatkowej.

Na koniec dzieci dostały poczęstunek i udały 
się na plac apelowy na podsumowanie Gminnego 
Dnia Dziecka. Na ręce dyrektorów każda ze szkół 
otrzymała upominek.

O 13:00 Dzień Dziecka dobiegł końca i Dzieci 
wraz z opiekunami udali się do domu.

A. Hospod. E. Gawlik

29 maja 2013 r.  z inicjatywy Wójta Gminy Łagów Małgorzaty Orłowskiej Masternak odbyły się Gminne Obchody Dnia Dziecka. 

Gminne Obchody Dnia Dziecka 
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W pierwszej części podsumowania mogliśmy 
chwilę powspominać oglądając nasze zdjęcia ze 
wszystkich spotkań i warsztatów zajęciowych, na-
stępnie uczniowie zaprezentowali wszystkim swoją 
młodzieżową gazetę ekonomiczną.  „Ekonoma-
niak” wzbudził duże zainteresowanie i wywołał 
uśmiechy na twarzach zaproszonych gości, szcze-
gólnie po obejrzeniu części dotyczącej horoskopu 
ekonomicznego. Nic dziwnego, skoro niektórym 
wywróżono wygranie w Lotto i awanse na wyższe 
stanowiska.  

Najważniejszą częścią spotkania było jednak 
podsumowanie zmagań gimnazjalistów w pro-
gramie „Na własne konto”. Uczniowie przez cały 
czas trwania projektu mieli możliwość zdobywania 
punktów :za wykonywanie zadań na zajęciach, 
warsztatach, za kreatywność, aktywność i udział  
w kursach  oraz komiksach zamieszczanych na 
stronie internetowej programu. Nagrodami w eta-
pie szkolnym  dla trójki najlepszych uczniów były 
gry „Monopoly”. Spośród dziewiętnastki gimna-
zjalistów najwięcej punktów zgromadziła uczenni-
ca klasy IIc Natalia Armata. Z liczbą 139 punktów 

Podsumowanie programu  
„Na własne konto”
17 kwietnia 2013r.odbyło się ostatnie spotkanie uczestników programu „Na własne konto”.  19 uczniów z klas drugich przez 50 godzin „odby-
wało podróż” przez świat ekonomii, przedsiębiorczości, marketingu, reklamy i dziennikarstwa. Nadeszła pora by te zmagania gimnazjalistów 
podsumować i ocenić , a najlepszych nagrodzić. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: Pani Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłow-
ska- Masternak, Pan Dyrektor Wiesław Nawrocki i Pan wicedyrektor Zbigniew Wiącek. 

zajęła pierwsze miejsce, drugie z liczbą punktów 
129 zajęła uczennica klasy IIa Zuzanna Łach 
oraz trzecie miejsce z liczbą 128 punktów zajęła 
uczennica klasy IIc Karolina Bera. Dwóch uczest-
ników programu tj. Radosław Bera uczeń klasy IIb  
i Agata Gałat uczennica klasy IIa za swoja pracę 
i zaangażowanie otrzymali wyróżnienia. Nagrody 

dla uczniów ufundowała i wręczyła Pani Wójt Gmi-
ny Łagów Małgorzata Orłowska- Masternak. 

Tak miłym akcentem zakończyły się nasze 
zajęcia i teraz pozostało nam tylko czekać na wy-
niki konkursu na najlepszą młodzieżową gazetę 
ekonomiczną.

J. Świt

Uprzejmie informujmy, iż na okres wakacji (lipiec-sierpień 2013 ) zajęcia fitness z Panem Piotrem Stączek zostają odwołane!
Od września 2013 r. zajęcia fitness zostaną wznowione.

Wszystkich mieszkańców gminy Łagów zachęcamy do korzystania siłowni i Sali fitness. 
Siłownia i sala fitness czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 21:00. 

(red)

Informacje dla mieszkańców Gminy Łagów
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Konkurs był realizowany w 2 kategoriach:
Konkurs plastyczny był adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podsta-

wowych jak i dla gimnazjum. Celem konkursu było pobudzenie dzieci do re-
fleksji nad zdrowym trybem życia i ochrona przed zgubnym wpływem używek 
na ich młody organizm. Polegał na wykonaniu prac obrazujących przeżycie, 
odczucie związane z nałogami.

Przegląd scenek profilaktycznych polegał na przedstawieniu przez ucz-
niów 2 scenek z poszczególnych szkół na temat szkodliwości nałogów, ale 
również życie promujące w trzeżwości.

Przegląd scenek oraz rozdanie nagród odbyło się 11.04.2013 w gmin-
nym Zespole Szkół w Łagowie.

Konkurs plastyczny:
I miejcse:
1. Witkowska Dominikab – Publiczne Gimnazjum w Łagowie
2. Wodyńska Katarzyna – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotrowie

3. Stępień Angelika – Szkoła Podstawowa im Jana Pawła w Piotrowie
4. Dulnik Magdalena – Szkoła Podstawowa w Zbelutce
5. Biesiada Angelika – Szkoła Podstawowa w Łagowie        
II miejsce:
1. Grzywa Joanna – Publiczne Gimnazjum w Łagowie
2. Wójcik Alicja – Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Piotrowie
3. Rusiecka Natalia – Szkoła Podstawowa w Zbelutce
4. Sadłowski Maciej – Szkoła Podstawowa w Łagowie.
III miejsce
1. Patrzałek Anna – Publiczne Gimnazjum w Łagowie
2. Domagała zuzanna – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotrowie
3. Kozłowski Jakub – Szkoła Podstawowa w Zbelutce
4. Gołebiowski Wiktor – Szkoła Podstawowa w Łagowie

Organizatorzy: 
Anna Kotwa – pedagog szkolny 

Bernardyna Czekaj - bibliotekarz

Ciesz się wolnością...
„Ciesz się wolnością, nie daj się oszukać” to hasło  gminnego konkursu profilaktycznego.

Rywalizacja zakończyła się następującymi 
wynikami:
- w kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła 

Wiktoria Tłuścik ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II  w Piotrowie, drugie Michał Pod-
siadło ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Piotrowie, trzecie Agata Wróbel  ze Szkoły 
Podstawowej w Zbelutce.

- w kategorii klas IV-VI wyniki są następujące: 
 Pierwsze miejsce  Magdalena Dulnik Szkoła 

Podstawowa w Zbelutce, drugie miejsce Jakub 
Ożygała Szkoła Podstawowa w Zbelutce, trze-
cie miejsce Jakub Wróbel ze Szkoły Podstawo-
wej w Zbelutce
Komisja konkursowa przyznała również dwa 

wyróżnienia: dla Seweryna Sławskiego(SP Zbelut-
ka), Dominika Mruka (SP Piotrów)

Konkurs o Janie Pawle II rozstrzygnięty
Dnia 21 maja 2013r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Piotrowie odbyło się podsumowanie Gminnego konkursu literacko – pla-
stycznego o Janie Pawle II. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łagów. Przebiegał w dwóch kategoriach 
wiekowych – klasy I-III oraz klasy IV-VI. Polegał na przygotowaniu wypowiedzi na temat życia i pontyfikatu Jana Pawła II oraz zilustrowaniu 
tekstu ciekawą pracą plastyczną.

Nagrody, wyróżnienia oraz dyplomy wrę-
czyła zwycięzcom pani dyrektor Małgorzata 
Bęben. Laureaci zaprezentowali prace wszyst-
kim, którzy przybyli na podsumowanie konkur-
su. W związku z rocznicą urodzin Jana Pawła II 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Piotrowie  
przygotowali akademię, która miała na celu 

przypomnienie życia i pierwszych lat pontyfi-
katu Wielkiego Polaka.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczest-
nicy konkursu zostali zaproszeni na słodki po-
częstunek.

Grono Pedagogiczne SP Piotrów
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W dniu 28 marca br. w Urzędzie Gminy  
w Łagowie odbyło się rozstrzygnięcie etapu gmin-
nego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek 
węgla nic złego nie zrobi nikomu!”. W konkursie 
uczestniczyło 10 uczniów ze Szkół Podstawowych: 
w Piotrowie i Łagowie  oraz 3  uczniów z Publicz-
nego Gimnazjum w Łagowie. Organizatorem kon-
kursu jest Komenda Główna Państwowej Straży 
Pożarnej. Temat tegorocznej, XV edycji konkursu 
plastycznego dla dzieci i młodzieży związany jest  
z zagrożeniem występowania tlenku węgla (cza-
du). Komisja konkursowa, której przewodniczyła 
Małgorzata Orłowska – Masternak – Wójt Gminy 
Łagów wyłoniła najlepsze prace z każdej grupy 
wiekowej, które zakwalifikowały się do eliminacji 
wojewódzkich. 
Zwycięskie prace:
1. Grupa I – uczniowie klas  I-III szkoły podsta-

wowej:
• I miejsce – Dominika Łata (Szkoła Podstawo-

wa w Piotrowie).
• II miejsce – Oskar Szczykutowicz (Szkoła Pod-

stawowa w Piotrowie).
2. Grupa II – uczniowie klas  IV-VI szkoły podsta-

wowej:
• I miejsce – Urszula Dąbrowska (Szkoła Pod-

stawowa w Piotrowie).
• III miejsce – Sylwia Grzywa (Szkoła Podstawo-

wa w Łagowie).
3. Grupa III – uczniowie Gimnazjum Publicznego 

w Łagowie:
• I miejsce – Joanna Grzywa
• II miejsce – Dominika Witkowska 
• III miejsce – Martyna Dziarmaga 
Ponadto w konkursie wzięli udział:
1. Karolina Papis. 
2. Wiktor Sitarski.
3. Michał Podsiadło. 
4. Aleksandra Łodej.
5. Katarzyna Wodyńska.
6. Magdalena Róg.

Konkurs plastyczny był wspaniałą okazją 
do zainteresowania tematem dzieci i młodzieży, 
których właściwa postawa oraz świadomość za-
grożenia, jakie niesie tlenek węgla, mogą urato-
wać życie i zdrowie najbliższych. Czad jest gazem 
silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym przez 

Twoja wiedza i czujka czadu w domu, 
tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!

to tak bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym 
zabójcom” . Pokazuje to, jak ważne jest uczenie 
właściwego zachowania i prawidłowego postępo-
wania od najmłodszych lat. Tragedie ludzkie są 

Konkurs plastyczny pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!” został rozstrzygnięty!

często następstwem niewiedzy, co może się stać, 
gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bez-
pieczeństwa w naszych domach.  

B. Szyszka
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W ramach zadania wykonana zostanie rampa 
o konstrukcji nośnej żelbetonowej do załadunku  
i rozładunku zwierząt gospodarskich kopytnych. 

Budowa w/w rampy wymagała szczegółowych 
uzgodnień weterynaryjnych. Gmina Łagów zgodnie 

z wytycznymi Powiatowego Lekarza Weterynarii 
opracowała dokumentację techniczną i uzyskała 
prawem wymagane pozwolenie na budowę. Obec-
nie rozpoczęto roboty budowlane a termin zakoń-
czenia planowany jest na dzień 30.07.2013r.

Całkowity koszt zadania wynosi 68.432,14 zł 
i będzie wydatkowany ze środków własnych gminy 
Łagów.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Nowa rampa dla zwierząt  
na targowisku w msc. Wola Łagowska
Gmina Łagów w dniu 25.04.2013r. podpisała umowę na wykonawstwo zadania pn.: Budowę rampy dla zwierząt na targowisku w ramach 
zadania „Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagowska”.

Gmina obecnie realizuje inwestycje pn. 
„Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w msc. 
Wola Łagowska, gm. Łagów” Zakres rzeczowy to 
kompleksowe roboty budowlane związane z roz-
budową infrastruktury kanalizacyjnej, tj. budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, 
pompowniami przydomowymi, pompowniami 
sieciowymi, rurociągami tłocznymi oraz wjazdem 
i zasilaniem w energię elektryczną w msc. Wola 
Łagowska. Dzięki wsparciu finansowemu Gmina 
Łagów do końca września 2013 roku wykona 
łącznie ponad 12 km kanalizacji sanitarnej. Bu-
dowana sieć kanalizacyjna oparta jest na systemie 
grawitacyjno - ciśnieniowym z dużym udziałem 
kanalizacji grawitacyjnej z uwagi na uwarunko-
wania terenu. Kolektory grawitacyjne w ramach 
realizacji przedmiotu zamówienia wykonane będą 
z PCV, tłoczne z PE. W ramach inwestycji zosta-
nie wykonane również ponad 2 km przyłączy do 
budynków mieszkalnych zostanie podłączonych 
ponad 90 gospodarstw.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach 
działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki 
Wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie 
wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych związa-
nych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej.

Gmina ogłosiła postępowanie przetargowe na 
realizację projektu pn. „Uregulowanie gospodarki 
wodno - ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji 
sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej 
w msc. Zamkowa Wola, Płucki”. Przebudowa 
infrastruktury wodociągowej pozwoli na poprawę 
warunków życia mieszkańców borykających się  
z problemem dostępu do dobrej jakościowo wody 
pitnej. Obecnie woda rozprowadzana jest ruro-
ciągiem żeliwnym o średnicy 400mm. Rurociąg 
ten jest w złym stanie technicznym. Z powodu 
zbyt dużej średnicy, a co za tym idzie zbyt ma-
łych prędkości przepływu uległ on inkrustacji. 
Wskutek tego dochodzi do wtórnego zanieczysz-
czenia poprzez uwalniający się mangan i żelazo. 
Istnieje więc konieczność przebudowy istniejącej 
sieci wodociągowej. Jej wykonanie umożliwi ko-
rzystanie przez mieszkańców z wody spełniającej 
wymagania sanitarne, komfort życia mieszkańców 
znacznie ulegnie poprawie. Natomiast budowa 
sieci kanalizacyjnej przyczyni się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego. Wykonana sieć 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami pozwoli 
na odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorczej 
oczyszczalni ścieków w msc. Łagów. Realizacja 
projektu w dłuższej perspektywie czasu przyczyni 
się w sposób znaczący do poprawy stanu ekolo-

gicznego obszaru objętego Projektem oraz najbliż-
szego jego otoczenia, poprzez wyeliminowanie 
zanieczyszczeń środowiska wynikającego z braku  
infrastruktury technicznej.  Wykonanie projektu 
pozwoli na poprawę jakości wód powierzchnio-
wych i podziemnych, poprawę stanu sanitarnego, 
a w następstwie poprawę zdrowia ludzkiego.

Trasa kanalizacji i wodociągu przebiega przez 
tereny ścisłej zabudowy, jak również tereny nieza-
budowane, a przeznaczone w miejscowym planie 
jako budowlane i usługowe. Korzyści z realizacji 
projektu odniosą nie tylko mieszkańcy włączeni do 
sieci, ale również znajdujący się w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Wykonanie Projektu to szansa harmo-
nijnego rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem 
istniejących zasobów naturalnych, przy jednoczes-
nej poprawie stanu środowiska naturalnego. 

W ramach zadania planowana jest do wy-
konania: przebudowa istniejącego wodociągu 
ponad 3 km oraz budowa kanalizacji sanitar-
nej w msc. Zamkowa Wola oraz Płucki – blisko  
20 km. Z uwagi na wysokie koszty realizacji inwe-
stycji, zakończenie jej realizacji zaplanowane jest 
do końca 2015r. Inwestycja ta zaplanowana jest 
do dofinansowania w ramach pozyskanych środ-
ków z WFOŚiGW w Kielcach. 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Budowa sieci kanalizacyjnej  
na terenie Gminy Łagów 
Po zakończonej modernizacji oczyszczalni ścieków, Gmina rozpoczęła realizację inwestycji z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Głów-
nym celem jest ochrona środowiska naturalnego, w szczególności wód powierzchniowych i gruntowych. Zrealizowane inwestycje wpłyną po-
zytywnie na ochronę środowiska naturalnego chroniąc jego potencjał ekologiczny i podnosząc poziom życia mieszkańców gminy. Uzbrojenie 
terenu w sieć kanalizacyjną zwiększy również atrakcyjność gminy dla inwestorów zewnętrznych co pośrednio przyczyni się do lokalnego wzrostu 
gospodarczego w tym wzrostu zatrudnienia. 

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
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Gmina wkracza 
na drogi  
Została podpisana umowa na realizację 
projektu pn. „Remont dróg gminnych w celu 
poprawy infrastruktury komunikacyjnej na 
terenie gminy Łagów” (droga gminna Lechó-
wek - Wygon, Wola Łagowska – Kącik, Łagów  
ul. Wolska, Łagów- Wola Łagowska (Gór-
ki)- Duraczów, Sędek- Bardo, Czyżów- Wo-
łyń- Zadębie, przez wieś Małacentów. Ła-
gów-Sędek)”, który uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych  
w ramach Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. Całkowita wartość zadania 
to 1 833 017,05 zł. 

W ramach projektu zostanie wykonana na-
wierzchnia asfaltowa o łącznej długości 6.808,00 
mb. Projektowana do wykonania szerokość jezdni 
na ww. drogach wynosi 3,5-4,0 m w zależności od 
dostępności terenu, obustronne pobocza szerokości 
0,50 m odmulone istniejące rowy. Projekt zakłada 
wymianę przepustów drogowych oraz istniejących 
zjazdów. W ramach przedsięwzięcia zostanie wyko-
nane oznakowanie oraz wycinka drzew i krzewów. 
Poprzez wykonany remont dróg gminnych polepszy 
się standard dróg gminnych, zostanie stworzona 
spójna sieć dróg gminnych

Remont dróg został zaprojektowany po sta-
rym śladzie, w istniejącym pasie drogowym, co 
umożliwi szybką realizację i wpłynie na znacznie 
niższe koszty realizacji projektu oraz w krótkim 
czasie poprawi komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. 
Realizacja tego przedsięwzięcia będzie pozytywnie 
oddziaływać na środowisko- polepszy się standard 
dróg gminnych. Projekt przyczyni się do ogranicze-
nia zużycia paliwa i wpłynie na poprawę stanu śro-
dowiska naturalnego poprzez zmniejszenie pylenia 
oraz hałasu. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
umożliwi szybsze i bezpieczniejsze przemieszczanie 
się, co w konsekwencji spowoduje zmniejszenie 
kosztów eksploatacyjne pojazdów.

Planowany termin zakończenia realizacji za-
dania to 30.09.2013 r. 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Władze Gminy Łagów zdając sobie sprawę 
z wysokości kosztów inwestycji oraz dysponując 
ograniczonymi środkami budżetowym, w sierpniu 
2012r. złożyły dwa wnioski aplikacyjne o przyznanie 
pomocy ze środków unijnych. Gmina Łagów, będąca 
członkiem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania, 
uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: 
“Rewitalizacja rynku w Łagowie” oraz „Odnowa wsi 
Łagów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy 
oraz budowa i wyposażenie placu zabaw” w ramach 
działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi”.

Realizując Plan odnowy miejscowości, którego 
celem jest podniesienie atrakcyjności wsi oraz jakości 
życia lokalnej społeczność, podwyższenie standardu 
świadczonych usług i komfortu korzystania z świet-
licy wiejskiej, rozpoczęty został remont pomieszczeń 
w budynku remizy OSP w Łagowie. 

W ramach prac, wykonana zostanie moderniza-
cja części tych pomieszczeń, które przeznaczone są 
na świetlice wiejską wraz z dostawą wyposażenia. 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje roboty 
ogólnobudowlane polegające na wykonaniu nowych 
podłóg i tynków, malowaniu, przebudowie instalacji 
elektrycznej i centralnego ogrzewania. W roku 2012 
z funduszu sołeckiego zostało zakupione m.in. wy-
posażenie pomieszczenia kuchennego w sprzęt AGD 
i wieszaki, na świetlicę: bilard, piłkarzyki, krzesełka, 
stoliki, aparat, kamera, komputer wraz z urządze-
niem wielofunkcyjnym. 

Ponadto w ramach projektu zostanie wykonany 
plac zabaw dostosowany do dzieci w wieku szkol-
nym, wyposażony w następujące elementy: zestaw 
Bąk, karuzela czteroramienna, huśtawka wagowa 
Koniki, piaskownica, huśtawka Fela, sprężynowiec 
Samochodzik, sprężynowiec Dino, zjazd na linie, li-
narium obrotowe Kasprowy, trampolina. Ponadto na 
placu zabaw zostaną zamontowane dodatkowo ta-
kie elementy, jak: tablica informacyjna zawierająca 
regulamin określający zasady i warunki korzystania  
z placu, ławki, ławostół, kosze na śmieci. Koszt reali-
zacji robót budowlanych to blisko 200 tys. zł Wartość 
uzyskanego dofinansowania 100 tys. zł.  

W dniu 24.05.2013 roku została podpisana 
umowa na realizację inwestycji pn. “Rewitalizacja 
rynku w Łagowie”. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania została wyłoniona oferta z najniższą 
ceną tj. 423 tys. zł.  Wartość uzyskanego dofi-
nansowania 283.358 tys. zł. Celem działania jest 
zagospodarowanie centrum miejscowości Łagów 
poprzez wykonanie miejsca rekreacyjnego obejmu-

jącego małą architekturę oraz aranżację zieleni, 
oświetlenie terenu, przyłącze wodno- kanalizacyjne. 
Uporządkowany zostanie teren w centralnej części 
rynku i stworzone miejsca wypoczynku i rekreacji. 
Dzięki rewitalizacji zabytkowego rynku, wykonaniu 
nowej nawierzchni, oświetlenia oraz aranżacji ziele-
ni poprawi się również estetyka zagospodarowania 
przestrzeni publicznej. Projekt obejmuje przebudowę 
nawierzchni polegającej na zmianie jej parametrów  
i wymianie w celu osiągnięcia pierwotnego charakte-
ru placu stanowiącego centrum miejscowości.

Obecnie trwają prace projektowe dotyczące 
opracowania dokumentacji technicznej budowy 
budynku Urzędu Gminy. Zgodnie z zawartą umową 
wykonawca ma 6 miesięcy na opracowanie pełno-
branżowej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na 
rozbiórkę istniejącego budynku oraz pozwolenia na 
budowę nowej siedziby Urzędu Gminy. Rozpoczęcie 
prac rozbiórkowo- budowlanych planowane jest na 
październik br.

W tym roku również planowane jest wykona-
nie termomodernizacji budynku oraz przebudowa 
kotłowni Powiatowego Schroniska Młodzieżowego. 
Obecnie budynek schroniska ogrzewany jest przez 
Gminny Zespół Szkół w Łagowie. Brak wydzielonych 
pionów grzewczych powoduje konieczność ogrzewa-
nia nie tylko schroniska, ale także kompleksu szkol-
nego po godz. 15.00 oraz w okresie weekendów  
i ferii zimowych, co w konsekwencji generuje znaczą-
ce koszty opału.

W ramach prac modernizacyjnych planowane 
jest wykonanie kotłowni w budynku schroniska  
z wydzieleniem obiegów grzewczych z niezależną 
regulacją pogodową i opomiarowaniem oraz mo-
dernizacją węzła cieplnego i instalacji ciepłej wody, 
wymieniona grzejników i przewodów oraz montaż 
zaworów termostatycznych. Zadanie przewiduje 
wykonanie izolacji fundamentu, docieplenie ścian 
zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wraz  
z obróbkami blacharskimi, wykonanie posadzki na 
schodach zewnętrznych, opaski wokół budynku, 
wymianę okien i zastosowanie nawiewników hi-
grosterowalnych. 

Realizacja inwestycji w opisanym powyżej za-
kresie w skali roku przyniesie znaczne oszczędności 
finansowe ze względu na mniejsze zużycie opału 
oraz przyczyni się do znaczącego zmniejszenia za-
nieczyszczeń powietrza. Inwestycja jest przyjazna 
dla środowiska, bo pozwala osiągnąć znaczne efekty 
ekologiczne. Podjęte działania przyczynią się do po-
prawy estetyki budynku schroniska.  

Została zakończona realizacja prac związanych 
z wykonaniem sieci wodociagowej przy ul Rakow-

Inwestycje w centrum Łagowa
Rozpoczęły się inwestycje w centrum Łagowa. Obecnie trwa przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Bardzkiej. Zakończenie prac zaplanowano 
na 30 czerwca br. Istniejąca po obu stronach zabudowa  zagrodowa i jednorodzinna spowodowała znaczne utrudnienia w ruchu drogowym.

skiej. Realizacja inwestycji to odpowiedź na wnioski 
i interwencje mieszkańców. Wymienione zostało 200 
m odcinka sieci wodociągowej. Koszt wykonania prac 
ponad 20 000 tys. zł.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych w roku bieżącym wykonany zostanie 
remont drogi gminnej Łagów – Sędek oraz ul. Wol-
skiej a gmina w ramach środków własnych wykona 
remont ul. Źródłowej. 
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Małżeństwa Urodzenia

12 stycznia 2013 r. 
Karolina Małgorzata Kargul 
i Paweł Michał Koksa

13 kwietnia 2013 r.  
Marlena Danuta Bajak  
i Sylwester Zemsta

20 kwietnia 2013 r. 
Ewa Marta Gadowska 
i Damian Bojarski

27 kwietnia 2013 r.  
Elżbieta Sarnecka  
i Łukasz Jan Zawistowski

11 maja 2013 r.  
Kamila Małgorzata Rej  
i Mariusz Prendota

11 maja 2013 r. 
Agnieszka Maria Kwiatek 
i Sylwester Jan Stopaj

28 grudnia 2012 r. 
Antonina Kargul

05 stycznia 2013 r. 
Jan Adrian Kubiec

09 stycznia 2013 r. 
Natalia Grochowina

09 stycznia 2013 r. 
Lena Marianna Czechowska

17 stycznia 2013 r. 
Natalia Stella Łodej

16 stycznia 2013 r. 
Jan Chrzanowski

18 stycznia 2013 r. 
Weronika Wiktoria Rzadkowska

22 stycznia 2013 r. 
Lena Katarzyna Łebek

28 stycznia 2013 r. 
Wiktor Konrad Basiński

30 stycznia 2013 r. 
Anna Antonina Jakubczyk

30 stycznia 2013 r. 
Sandra Juszczel

19 lutego 2013 r.  
Magdalena Katarzyna Kamizielak

28 lutego 2013 r. 
Nikola Olejarska

02 marca 2013 r. 
Szymon Serwata

08 marca 2013 r. 
Iga Karwacka

12 marca 2013 r. 
Wiktor Patryk Gałka

25 marca 2013 r. 
Natalia Goliat

05 kwietnia 2013 r. 
Zofia Wielgus

10 kwietnia 2013 r. 
Michał Wiącek

11 kwietnia 2013 r. 
Oskar Czerwiec

12 kwietnia 2013 r. 
Igor Karol Gadowski

18 kwietnia 2013 r. 
Aleksandra Kawalec

Lipiec 2013 r.

14.07.2013 r.  
„II Święto Chleba w Sędku  

i 50-lecie Straży Pożarnej w Sędku

21 lipca 2013 r.  
Zawody gaśniczo-pożarnicze w Łagowie

Sierpień 2013 r.

04-11.08.2013 r.  
Tabor Kielecki w Sędku

15.08.-18.08. 2013 r.  
– Świętokrzyski Maraton Etapowy

24.08.2013 r. Dożynki Gminne

Wrzesień 2013 r.

08.09.2013 r.  
Uroczystości w Orłowinach

Listopad 2013 r.

11.11.2013 r.  
Obchody Święta Niepodległości

Grudzień 2013 r.

04.12.2013 r.  
Święto Barbórki

31.12.2013 r.  
Sylwester Pod Gwiazdami

Harmonogram imprez  
(lipiec – grudzień) na 2013 r. 
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I. Pszczelarz i jego pasieka
Każdy właściciel pszczół z tytułu posiadania  

i użytkowania zwierząt oraz wytwarzania pro-
duktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego 
ma obowiązek zgłosić swoją pasiekę do rejestru 
powiatowego lekarza weterynarii właściwego te-
rytorialnie – ze względu na lokalizację danego 
gospodarstwa pasiecznego. Zgłoszenie pasieki 
skutkuje nadaniem jej weterynaryjnego nume-
ru identyfikacyjnego. Zgłoszone gospodarstwo 
pasieczne winno spełniać szczegółowe warunki 
weterynaryjne związane z wprowadzeniem na 
rynek zwierząt, czyli rojów lub rodzin albo matek 
pszczelich a także środków spożywczych w postaci 
miodu, obnóży pyłkowych, pierzgi lub mleczka 
pszczelego.

Obszar pasieczyska powinien być oznaczony 
– najlepiej przy wejściu tablicą z napisem „Uwa-
ga - pszczoły! Osobom nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony”.  

Ponieważ właściciel zwierząt odpowiada za 
szkody spowodowane lub wyrządzone przez jego 
zwierzęta celowym jest, aby:
- ule z pszczołami były ustawione co najmniej 

10 m od uczęszczanej drogi publicznej, budyn-
ków mieszkalnych, inwentarskich i gospodar-
czych, a także podwórza, ogrodu, natomiast 
50 m od autostrad i dróg szybkiego ruchu,  
w razie szczególnej konfiguracji terenu zasto-
sować dodatkowe rozwiązania zabezpieczają-
ce otoczenie przed zwiększonym zagrożeniem 
– parkan, mur, krzewy o wysokości 3 metrów,

- od szkół, przychodni, domów opieki publicznej 
itp. zachować bezpieczną odległość 150 m,

- ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej 
– ubezpieczenia takie realizują organizacje 
pszczelarskie.
Przemieszczanie rodzin pszczelich na poszcze-

gólne pożytki (wędrówka z pszczołami) wiąże się 
ze znajomością i przestrzeganiem przez pszczelarza 
określonych reguł. W celu ograniczenia możliwości 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, prze-
mieszczane rodziny pszczele muszą być zaopatrzone 
w świadectwo zdrowia, wydane przez powiatowego 
lekarza weterynarii, u którego pasieka zgłoszona 
jest do rejestru. Oczywiście – kwestię przewiezie-
nia i ustawienia pasieki należy wcześniej uzgodnić  
z właścicielem plantacji lub gruntu.

W obrębie gospodarstwa pasiecznego powin-
ny znajdować się:
- apteczka a w niej: woda utleniona, kro-

ple nasercowe, maść histaminowa, wapno 
musujące,gaza, bandaż, przylepce, opaski  
i rękawiczki,

- pracownia pasieczna z pomieszczeniami, w któ-
rej wykonywane są różne prace związane z ob-
sługą pasieki np. drutowanie ramek, wtapianie 
węzy, wycinanie plastrów do przetopu, miodo-
branie, wydzielone miejsce dla obsługi pasieki, 
pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
głównie zapasowych uli i ich wyposażenia,

- poidło z czystą wodą dla pszczół.

II. Gospodarka pasieczna
Przyjęty system gospodarowania winien za-

pewniać prawidłowe warunki bytowania i rozwoju 
rodzin pszczelich, a przez to służyć utrzymaniu do-
brego stanu zdrowia pszczół i uzyskiwaniu wyso-
kiej jakości produktów pszczelich. W tym celu na-
leży zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
-  do budowy i konserwacji uli stosować materia-

ły i substancje nie szkodliwe dla pszczół,
-  do odymiania pszczół za pomocą podkurzacza 

używać naturalnego próchna;
- mając na uwadze komfort oraz efektywność 

pracy pszczelarza koniecznym jest wprowadza-
nie do pasieki matek pszczelich z linii selekcjo-
nowanych na wzmocnienie cechy łagodności;

-  z przyczyn zdrowotnych i higienicznych ko-
niecznym jest prowadzenie intensywnej wy-
miany plastrów.

III. Utrzymanie zdrowotności pszczół
Coraz trudniejsze warunki środowiska, z któ-

rym życie rodziny pszczelej jest ściśle związane, 
zobowiązują każdego pszczelarza do szczególnej 
dbałości o trwałe utrzymywanie właściwej kondy-
cji rodzin pszczelich.

Ważnym warunkiem prawidłowej gospodar-
ki pasiecznej i uzyskiwania pełnowartościowego 
miodu i innych produktów pszczelich jest postępo-
wanie pszczelarza według następujących zasad:
-  nie podawać rodzinom pszczelim żadnych 

środków leczniczych jeśli czerw i pszczoły są 
zdrowe,

-  w pierwszym rzędzie stosować biologiczne me-
tody zwalczania chorób,

-  w razie konieczności – do leczenia pszczół sto-
sować wyłącznie leki wskazane przez lekarza 
weterynarii,

-  leki stosować wyłącznie w zalecanych dawkach 
oraz w okresach kiedy rodziny pszczele nie 
gromadzą nektaru, aby uniknąć dostania się 
pozostałości leków do miodu,
w związku z koniecznością zwalczania chorób 

pszczół oraz wykonywania w razie potrzeby innych 
zabiegów leczniczych w każdej pasiece powinna 
być prowadzona „Książka leczenia zwierząt”, za-
wierająca szczegółowe dane z przebiegu leczenia,

każdy pszczelarz – poprzez współdziałanie 
organizacji pszczelarskich ze służbą weterynaryjną 
– powinien włączyć się do realizacji ustalonych 
dla danego obszaru programów zwalczania war-
rozy z zastosowaniem ściśle wskazanych leków.

IV. Uzyskiwanie wysokiej jakości pro-
duktów pszczelich

Wyznacznikiem właściwego funkcjonowania 
pasieki jest otrzymywanie najwyższej jakości pro-
duktów pozyskiwanych od pszczół, więc do czynni-
ków decydujących o tym należy zaliczyć:
- jakość środowiska przyrodniczego otaczające-

go pasiekę – najkorzystniej jest lokalizować 
pasieki produkcyjne na obszarach o dużej obfi-
tości i wydajności roślin pożytkowych,

- zapewnienie w pasiece wysokiego poziomu 
warunków higienicznych – używany sprzęt  
i urządzenia powinny być wykonane z materia-
łów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, 
na co pszczelarz ma obowiązek posiadania 
potwierdzenia w postaci odpowiedniego ate-
stu, którego należy wymagać od sprzedawcy 
oferowanego sprzętu,

- miodobranie przeprowadzać tylko w terminie 
całkowitej pewności co do dojrzałości miodu 
– najlepiej miód odbierać tylko z plastrów 
zasklepionych,

- wprowadzenie miodu i innych produktów 
pszczelich do handlu detalicznego może wy-
magać uzyskania przez ich producenta świade-
ctwa jakości handlowej, wydawanego na koszt 
producenta, po przeprowadzeniu wymaganych 
badań przez Wojewódzki Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 

w broszurze „Kodeks dobrej praktyki produkcyjnej 
w pszczelarstwie”, którą można nabyć u skarbni-
ka Piotra Sitarza ul. Słupska z Koła Pszczelarzy  
w Łagowie.
Gdy wątroba ci dokucza,  
pamięć słabnie, życie wzburza,  
miód gryczany serce wzmoże  
a glikogen ci pomoże 
Kiedy grypa znów cię zmoże,  
miód lipowy ci pomoże.  
On wyleczy cię z anginy  
bez brania tetracykliny 
Jeśli zgaga ci doskwiera,  
jeśli wrzód w żołądku wzbiera,  
miód z akacji cię wspomoże, 
śluzu doda, kwasy wzmoże.

Prezes Koła Pszczelarzy w Łagowie 
Andrzej Dąbrowski

Kodeks dobrej praktyki produkcyjnej w pszczelarstwie 
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Łamigłówki dla mądrej główkiKolumnę przygotował B. Bomba

Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń został  zrealizowany  w okresie 10.10.2012 
do 25.03.2013.  W działaniach wzięli udział wszyscy uczniowie klas I- VI oraz nauczyciele  
i wychowawcy.

Regulamin konkursu przewidywał wykonanie 10 zadań o następującej tematyce:
1. Państwo, prawo, obywatel. 
2. Co powinno zmienić się w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między 

ludźmi(nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, 
miejscowości).

3. Bezpieczne zachowania w szkole, w domu, na ulicy.
4. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkol-

ne.
5. Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?
6. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznasz zagrożenie, jak się bronić 

przed wciągnięciem do „ paczki”?
7. Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.
8. Nie jesteś sam.
9. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.
10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczące w konkursie 

szkoły, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów. 
Zespół nadzorujący:
mgr Justyna Duda, mgr Monika Durlej, mgr Ewa Mikulko, mgr Ewa Czekaj, mgr Barbara Bera

Szkoła Podstawowa w Łagowie  
otrzymała tytuł „Bezpiecznej Szkoły”
Ponad 1100 szkół uczestniczyło  w Drugim Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Zorganizowano tysiące debat, 
konkursów uczniowskich, badań społecznych itp. Jest to wielki wkład w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, krzewienia zasad 
praworządności, tolerancji, solidaryzmu społecznego, obrony przed patologiami.  Idę programu konkursowego wsparło gremium Komitetu 
Honorowego.

1) Pięć kur zniosło w ciągu 5 dni 5 jajek. Ile jajek zniesie 10 kur w ciągu 10 dni?

 A)  10               B)  25               C)  20               D)  100               E)  1000

2) Podstawy trapezu mają długość 12 cm i 6 cm. Ile ma długość odcinek łączący środki jego ramion?

3) Dziesięć procent liczby (32x5 – 22x5)2 to

 A)  6,25               B)  62,5                C)  625               D)  0,625               E)  1300

4) Zegar wskazuje godz. 8.00. Którą godzinę wskaże po 
upływie 137 godzin?

 A)  5 rano         B)  3 w nocy         C)  1 w nocy          
 D)  6 wieczorem         E)  1 popołudniu

5) Jacek wstaje o 7.05. W łazience spędza 1/6 godz.,  
7 minut ubiera się, droga do szkoły zajmuje mu 1/4 godz. 
W szkole jest o godz. 7.52. Jak długo Jacek je śniadanie?

 A)  1/4 godz.          B)  1/2 godz.          C)  20 min.           
 D)  brak mu czasu na śniadanie

6) W roku 1983 były 53 soboty. Jakim dniem tygodnia 
zaczął się ten rok?

 A)  niedzielą          B)  sobotą          C)  środą 
 D)  czwartkiem lub piątkiem  
 E) poniedziałkiem lub wtorkiem

7) Ile różnych liczb:

            a)  trzycyfrowych

            b)  czterocyfrowych

można zapisać za pomocą cyfr 4 i 7,  
jeżeli cyfry te będą się powtarzać?

8) Ile razy występują cyfry 0, 2, 7 w liczbach naturalnych od 
1 do 100 w łączeniu?

9) Wypisz wszystkie dzielniki liczb

 A)  36               B)  64                
 C)  105   D)  1236

10) Ile setek jest w liczbie 23548?
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Coca-cola cup 2013
Reprezentacja z Łagowa wystąpiła w składzie:
trener: Robert Zieliński
zawodnicy: Damian Łata, Kamil Jaskuła, Tomasz 
Serwata, Wojciech Grzybowski, Krystian Rusiecki, 
Karol Ginał, Dominik Ginał, Cezary Banakiewicz, 
Artur Bęben, Jakub Zielonka.  
Zawodnicy z Łagowa wygrali dwa spotkania. 

11 kwietnia gimnazjaliści z Łagowa wyjechali na zawody Coca-Cola Cup i zajęli 1 miejsce, awansując tym samym do kolejnego etapu rozgrywek. 
Mecze odbyły się w Sukowie, gdzie rywalizowały drużyny z Sukowa, Rakowa, Woli Jachowej i Łagowa.

Pierwszy mecz  zakończył się remisem, w któ-
rym nasi zawodnicy nie wykorzystali  trzech stu pro-
centowych sytuacji a akcje te  kończyły się strzałami 
w słupki. Dużą stratą dla drużyny była kontuzja  
kapitana - Damiana Łaty, która wykluczyła go  
z dalszej gry. Drugi mecz nasi uczniowie wygrali,  
a trzeci mecz był najciekawszy – padło aż 8 bra-
mek, w tym 7 w wykonaniu naszych zawodników!

Wyniki pierwszej kolejki: 
Łagów  : Wola Jachowa 1 : 1
Łagów  : Raków   4 : 1
Łagów : Suków   7 : 1

Najlepszym zawodnikiem został Tomasz Ser-
wata, strzelając 7 bramek. Pozostałe bramki strze-
lali: Wojciech Grzybowski 1, Dominik Gonał 1,  
Cezary Banakiewicz 2, Damian Łata 1.

Relacja z I etapu rozgrywek: Patryk Kukiełka



W dniu 29 czerwca 2013 r. odbył się dzień 
pamięci poświęcony zmarłym zawodnikom ŁKS 
i Benedyktowi Noconiowi, Damianowi Murcowi 
oraz działaczowi Marcinowi Graczakowi. Mecz 
pomiędzy IV-ligowym ŁKS, a drużyną przyjaciół 
zakończył się wynikiem 3:1 dla ŁKS.

Przed meczem, w kościele parafialnym w Ła-
gowie, odprawiona została msza święta w intencji 
zmarłych , którą odprawili Ks. proboszcz Jerzy 
Beksiński oraz ,,przyjaciel” klubu ŁKS Ks. Marek 
Tabaszewski. Następnie zawodnicy klubu, kibice 
oraz przedstawiciele władz gminy na czele z Panią 
Wójt Gminy Łagów Małgorzatą Orłowską Master-
nak udali się na cmentarz, aby złożyć wiązanki 
kwiatów i zapalić znicze na grobach zmarłych 
kolegów.
ŁKS GEORYT ŁAGÓW  
- DRUŻYNA PRZYJACIÓŁ ŁKS 3:1

Bramki ŁKS : Daniel Dziarmaga-2, Rafał Wło-
darczyk, dla Przyjaciół: Roman Kowalski

ŁKS: Arnold Dudek-Michał Pustuła, Rafał 
Nawrocki, Rafał Włodarczyk, Janusz Cieślak, Artur 

PODSUMOWANIE SEZONU 2012/2013 
ŁKS GEORYT ŁAGÓW IV LIGA.

Po rundzie jesiennej drużyna zajmowała 14 miejsce z dorobkiem  
9 punktów. Wiosną zespół zdobył 20 punktów i awansował na 13 miejsce  
z 29 punktami. Najwięcej bramek zdobyli: Szymon Bochniak - 15 oraz Daniel 
Rabenda -12.Drużyna zapewniła sobie pewne utrzymanie w IV lidze.  

II DRUŻYNA - B KLASA - Utrzymane 7 miejsce z jesieni. Drużyna zdobyła 
łącznie 27 punktów. Bramki 35-33. 

TRAMPKARZE-  3 miejsce w swojej grupie z dorobkiem 35 punktów. Wy-
przedzeni tylko przez KSZO Ostrowiec i Wisłę Sandomierz.  

MŁODZICY- 3 wygrane mecze i 1 walkower co dało w sumie 12 punktów. 
Drużyna pierwszy raz występowała w rozgrywkach.  

DZIEŃ PAMIĘCI
Bęben, Damian Piotrowicz, Krzysztof Maciejski, 
Daniel Dziarmaga, Sebastian Wąs, Mateusz Żak, 
Wojciech Włodarczyk, Albert Brudek, Michał Po-
niewierski, Sylwester Łata  PRZYJACIELE: Paweł 
Pustuła, Roman Kowalski, Marek Świtek, Mariusz 
Arczewski, Sławomir Grzesik, Karol Witek, Robert 
Haraźny, Adam Stępień, Karol Szachowicz, Zdzi-

sław Dziarmaga, Grzegorz Gadowski, Damian 
Babiński, Paweł Skowron, Karol Sobieraj, Szymon 
Bochniak, Grzegorz Kozłowski, Radosław Kapica.

Klub ŁKS Łagów dofinansowywany jest z bu-
dżetu gminy Łagów. 

Zarząd ŁKS Łagów

fot. Kamil Markiewicz
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