
Nie inaczej było i w 
tym roku. Kiedy rozpalono 
starożytne piece uczestnicy 
dożynek cofnęli się o dwa 
tysiąclecia w tzw. okres wpływów 
rzymskich (0-400 r.). Oparta na 
kilkuwiekowej tradycji wytopu 
żelaza impreza przyciąga wielu 
turystów. Nic w tym dziwne-
go, gdyż w tym roku dymarki 
trwały trzy dni (16-18 sierpień) 
i oferowały wiele pokazów, pre-
zentacji, koncertów i zabaw. 
Dymarki uroczyście otworzył 
Wójt Gminy Nowa Słupia – 
Wiesław Gałka. Wspaniała 
pogoda sprawiła, że odwiedziło 
je wielu  mieszkańców regionu 
i kraju. Przybyli również goście 
z Węgier.

Grupy rekonstrukcyjne dość 
realistycznie i bardzo ciekawie 
wcielały się w rolę antycznych 
hutników, prezentując starożytne 
metody wytopu żelaza, a także 
czynności innych pradaw-
nych rzemieślników: kowali, 
złotników i brązowników. 
Zwiedzający mogli również 

podpatrzeć pracę starożytnych 
tkaczy, szewców, garbarzy, 
wyrobników szkła, plecionkarzy 
oraz garncarzy.

Swoje dzieła prezentowali: 
malarze, rzeźbiarze oraz wielu 
innych twórców ludowych.

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się zrekonstruowany obóz 
wojsk rzymskich z pokazami 
musztry legionowej, walką gladi-
atorów i handlem niewolnikami.

Dzieci (oraz niektórzy 
dorośli) korzystali z usług 
wesołego miasteczka. Nieco 
starsi mogli sprawdzić swoje 
umiejętności w strzelaniu z łuku 
i fechtunku. Bogata również 
była oferta gastronomiczna.

Organizatorzy przygotowa-
li ciekawą ofertę rozrywkową. 
Publiczność porywały występy 
kabaretu Pigwa Show, zespołu 
Tacy sami Show z Kielc 
oraz grupa góralska Baciary.  
Nie mniej interesującą 
prezentowały się miejscowe 
zespoły śpiewacze i tane-
czne: Wesołe Kumoszki, 

Chełmowianki, Świętokrzyskie 
Diabliki oraz ostrowiecki 
zespół rockowy Big Queens.  
Gwiazdą drugiego dnia był 
zespół Big Cyc, który porwał 
publiczność swoimi kultowymi 
utworami.

Można śmiało powiedzieć, 
że tegoroczne dymarki miały 
wymiar międzynarodowy. Do 
Nowej Słupi przybyły oficjalne 
delegacje XX dzielnicy Buda-
pesztu oraz miasta Csengele, a 
także liczna grupa turystów z 
Węgier. Delegaci zachwyceni 
przyjęciem i przedsięwzięciem 
wyrazili swoje uznanie dla 

organizatorów. W ich wypowie-
dziach nie zabrakło nawiązań 
do postaci św. Emeryka (XI-
wieczny węgierski królewicz) 
oraz znanego obydwu narodom 
powiedzenia „Polak, Węgier dwa 
bratanki …”

Wśród wielu gości, obecni 
byli: podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości Woj-
ciech Węgrzyn, poseł na Sejm 
RP Marek Gos, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego 
Piotr Żołądek, przewodniczący 
Rady Powiatu Kieleckiego Józef 
Szczepańczyk i wicestarosta 
Zenon Janus.
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DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Świętokrzyskie Dymarki to nie tylko wielkie regionalne święto i jedyny w swoim rodzaju fe-
styn w Polsce, ale przede wszystkim jest to największa prezentacja lokalnego dziedzictwa 
kulturowego. To tu, jak mówią niektórzy, prehistoria styka się ze współczesnością. Bawią i 
fascynują od 1967 roku, kiedy starożytne hutnictwo stało się impulsem do zorganizowania 
po raz pierwszy tej niezwykłej imprezy.
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Nie inaczej było w gminach 
wchodzących w skład LGD - 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej, bo to właśnie 
rejon Gór Świętokrzyskich 
były widownią licznych 
przemarszów, koncentracji i 
walk powstańczych, a wiele 
miejscowości było zakątkiem 
dla tajnych spotkań i konspira-
cyjnych zgromadzeń.

Wzmiankowany rejon 
był bazą operacyjną dla 
wielu oddziałów. Nazwiska 
działających tu dowódców, 
tj.: Józefa Hauke-Bosaka, 
Mariana Langiewicza, Dioni-
zego Czachowskiego, Adama 
Chmieleńskiego, Karola Kality-
Rębajły czy Ludwika Zwierz-
dowskiego-Topora były dobrze 
znane wszystkim zainteresowa-
nym.

Powstanie Styczniowe było 
ogromnym zrywem narodowym, 
w które czynnie zaangażowało 
się ponad 200 tys. osób, w 
tym liczna rzesza chłopów. O 
wielkości i znaczeniu powsta-
nia nie decydują tylko liczby, 
ale oddanie i determinacja jego 
uczestników. Mimo powszech-
nie znanych, dramatycznie 
niesprzyjających okoliczności 
wybuchu i przebiegu Powsta-
nia, przystępowali oni do walki 
z ogromnym zaangażowaniem. 
Jeszcze dzisiaj w nadziejach, 
pasji i charakterach powstańców 
odnajdujemy niezwykłą moc.

15 września, patriotyczną 
uroczystością na Świętym 
Krzyżu zakończyły się trwające 
od początku roku wojewódzkie 
obchody 150. rocznicy Pow-
stania Styczniowego. Organi-

zatorem obchodów był Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego, przy wydat-
nym współudziale Misjonarzy 
Oblatów ze świętokrzyskiego 
klasztoru oraz Gminy 
Nowa Słupia. Uczestniczyły  
w nich władze Województwa 
Świętokrzyskiego z Marszałkiem 
A d a m e m  J a r u b a s e m  
i Przewodniczącym Sejmiku 
Krzysztofem Kowalczykiem na 
czele. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Na Święty Krzyż przyby-
li kombatanci i potomkowie 
powstańców styczniowych  
oraz okoliczni mieszkańcy i 
turyści.

Ceremonię rozpoczęła msza 
święta, którą odprawił biskup 
sandomierski, ks. Krzysztof 
Nitkiewicz. Po jej zakończeniu 
odbył się apel poległych. Były 
również salwy honorowe i orkie-
stra wojskowa. 

Wojewódzkie władze 
samorządowe ufundowały 
pamiątkowe grawertony 
przybyłym na uroczystość 
potomkom powstańców stycz-
niowych, którzy związani byli z 
ziemią świętokrzyską.

Grupy rekonstrukcji history-
cznych przedstawiły inscenizacje 
bitwy powstańców styczniowych 
z wojskami rosyjskimi pod 
Świętym Krzyżem.

W klasztornych krużgankach 
swoją wystawę zaprezentowali 
znani historycy i badacze  Pow-

stania Styczniowego, Helena i 
Jerzy Kowalczykowie.

Zakończenie wojewódzkich 
obchodów odbyło się w miejscu, 
gdzie 12 lutego 1863 powstańcy 
Langiewicza stoczyli jedną  
z ponad dwustu bitew i potyczek 
w rejonie Gór Świętokrzyskich. 
Tak  duże  na s i l en i e  
działań wojennych nie mogło 
odbywać się bez pomocy mie-
jscowego społeczeństwa. Dzisi-
aj, w 150.  rocznicę Powstania  
Styczniowego społeczeństwo 
ziemi świętokrzyskiej przy-
pomina i upamiętnia tamte  
ważne, choć dramatyczne wyd-
arzenie.

W świętokrzyskiej bazylice, 
na jednej ze ścian uroczyście 
odsłonięto i poświęcono tablicę 
upamiętniającej 150.  rocznicę 
powstania styczniowego. „W 
Hołdzie Bohaterom Powstania 
Styczniowego w 150. Rocznicę 
Walk o Nieodległą Polskę. 
Mieszkańcy Województwa 
Świętokrzyskiego, 15 września 
2013 r.”

Nie zapominajmy, że Pow-
stanie było świadectwem wie-
lkiej narodowej determinacji 
w dążeniu do odbudowania 
własnego, suwerennego państwa, 
że Ojczyzna i honor miały dla 
powstańców wartość bezcenną. 
Pamiętajmy, że walczący nieśli na 
ustach hasła społeczne, z których 
my dzisiaj korzystamy pełnymi 
garściami. Nie możemy również 
zapomnieć, że uwłaszczenie to 
zasługa idei powstańczych, nie 
cara.

Na stronie Internetowej: 
http://www.swietokrzyskie-
bajki.pl stworzone zostały 
specjalnie dla najmłodszych 
mieszkańców lokalnej grupy 
działania bajki i kolorowanki o 
atrakcjach turystycznych gmin: 
Baćkowice, Brody, Łagów, 
Pawłów, Nowa Słupia oraz 
Waśniów.

W  p o s z c z e g ó l n yc h 
zakładkach można znaleźć 
bajki w wersji do słuchania i 
czytania, a także kolorowankę, 
która odzwierciedla najciekawsze 
atrakcje regionu. Wszystko 
to można pobrać bezpłatnie 
i bez logowania. Utwory, 
które znajdują sie na stronie, 
powstały specjalnie po to,  

by zachęcić turystów do 
odwiedzania krainy Lokalnej  
Grupy Działania, a zawarte  
w nich morały i prawdy  
życiowe mają podpowiadać 

słuchaczom i czytelnikom 
jak żyć, by samemu pozostać 
szczęśliwym i pozwolić na 
szczęście innym. Serdecznie 
zapraszamy!

Wydawnictwo sfinansowano w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Z REALIZACJI NASZYCH PROJEKTÓW
Promocja atrakcji turystycznych oraz walorów kulturowych, przyrodniczych i historycz-
nych regionu Lokalnej Grupy Działania – „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” 
wśród dzieci i rodziców z całej Polski z wykorzystaniem bajki reklamowej w wersji audio, 
PDF, kolorowanki reklamowej oraz Internetu to tytuł operacji, wybranej do finansowania 
przez nasze Stowarzyszenie w ramach konkursu z zakresu małe projekty.

http://www.swietokrzyskiebajki.pl

W HOŁDZIE BOHATEROM POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Zapał i ofiarność bohaterów Postania Styczniowego w dążeniu do odzyskania swoich naro-
dowych i społecznych wartości, to nie tylko dobry temat na lekcję historii, ale i wspaniały 
wzór dla współczesnych. To właśnie postawa powstańców z przed 150 lat sprawiła, że wiele 
instytucji i organizacji uznało rok 2013 rokiem Powstania Styczniowego. Z tej okazji w całej 
Polsce uczczono wiele wydarzeń z tamtych lat i upamiętniono wiele miejsc.
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PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIA DLA BAĆKOWIC I PAWŁOWA
Lipiec tego roku był niezwykle sprzyjający w prestiżowych rankingach dla gmin wchodzą-
cych w skład lokalnej grupy działnia – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Gmina 
Pawłów po raz kolejny znalazła się na szczycie gmin świętokrzyskich tygodnika „Wspólno-
ta”, a Baćkowice znalazły się wysoko w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”.

Pawłów w rankingu, któr-
ego głównym miernikiem były 
wydatki bieżące na administrację 
w 2012 r., wśród gmin wiejskich 
powyżej 10 tys. mieszkańców 
zajął pierwsze  miejsce w Woje-
wództwie Świętokrzyskim i 12 
miejsce w kraju. Jak wynika z 
rankingu, każdy statystyczny 

mieszkaniec Gmina Pawłów, 
z wydatków bieżących na 
administrację w roku 2012 
przeznaczył 187,16 zł., co jest 
najniższą kwotą w regionie.

Gmina Baćkowice w Ran-
kingu Złota Setka Samorządów, 
w zestawieniu „Europejski 
Samorząd”, gdzie pod uwagę 

brano przede wszystkim 
wysokość dochodów gmin 
pozyskanych z funduszy unij-
nych oraz krajowych i regional-
nych programów operacyjnych, 
wśród gmin wiejskich sklasyfi-
kowana została na 3 miejscu w 
Województwie Świętokrzyskim i 
na 49 miejscu w kraju. Dla przy-
pomnienia: w Polsce jest 1571 
gmin wiejskich, a w Województ-
wie Świętokrzyskim 71. Zarząd 
Stowarzyszenia serdecznie gratu-
luje Wójtom obu gmin.

SZLAK PRZYGODY  
BŁYSZCZY W BRUKSELI
Szlak Przygody to wspólny pomysł 6 lokalnych grup działania z Województwa Świętokrzy-
skiego na atrakcyjny produkt turystyczny. Ten ciekawy pomysł zainteresował Komisję 
Europejską, która uznała go za przykład skutecznego wykorzystania funduszy unijnych na 
wsi.

- Szlak Przygody to pro-
jekt łączący największe atrak-
cje świętokrzyskie z firmami 
obsługującymi turystów. Ścisła 
współpraca pozwala łatwiej, 
wygodniej i taniej zwiedzać 
i poznawać nasze wojewód-
ztwo. Zgłosiliśmy nasze 
przedsięwzięcie do Brukseli, 
bo innowacyjnie wykorzystu-
jemy program lojalnościowy w 
rozwoju turystyki i agroturysty-
ki. Zielone światło otrzymaliśmy 
również z ministerstwa rol-
nictwa, które uznało Szlak za 
świetny przykład współpracy 
międzysektorowej - mówi 
Piotr Sadłocha, koordynator 
projektu i dodaje - Dyrekcja 
Generalna Komisji Europejskiej  
ds .  Przedsiębiorstw i 
Przemysłu wspiera działania 
rozwijające przedsiębiorczość i 
wpływające na poprawę sytuacji  

ekonomicznej na obszarach 
wiejskich. Największe szanse 
na uznanie za „dobre prakty-
ki” mają działania przynoszące 
realne korzyści i tworzące 
miejsca pracy w lokalnych 
społecznościach. Wybrane pro-
jekty będą w przyszłym roku 
promowane przez Brukselę 
jako godne naśladowania 
wzory. Robimy wszystko aby 
nasz projekt znalazł się wśród 
wyróżnionych.

Przypomnijmy: „Szlak Przy-
gody” to wspólny projekt sześciu 
lokalnych grup działania: Białe 
Ługi, Dorzecze Bobrzy, Krzemi-
enny Krąg, Nad Czarną Pilicą, 
Wokół Łysej Góry i liderującemu 
przedsięwzięciu Stowarzyszeniu 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 
Głównym celem projektu rea-
lizowanego na terenie 41 gmin 
województwa świętokrzyskiego 

i mazowieckiego, jest promoc-
ja ciekawych miejsc. Jest to 
największy sieciowy produkt 
turystyczny w Polsce. Swym 
zasięgiem obejmuje 850 km 
tras, ponad 100 oznakowanych 
atrakcji i 6 krain tematycznych. 
W jego ramach działa program 
lojalnościowy, pozwalający 
turystom zbierać punkty,  
które można wymieniać na 
nagrody lub zniżki do wykor-
zystania u partnerów Szlaku.  
Projekt finansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Szlak Przygody 
składa się z kilku sugestywnie 
nazwach krain, które pokrywają 
się z obszarami działań posz-
czególnych LGD: Kraina 
Talentów, Kraina Natury, 
Kraina Czterech Żywiołów, 
Kraina Legend, Kraina Kultur 
i Kraina Sacrum i Profanum. 
Ta ostatnia obejmuje obszar 
LGD Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej. Stowarzy-
szenie popularyzuje krainę jako 
idealny miejsce do przeżycia 
niezapomnianej podróży  

w czasie. Zwiedzając czarujące 
i urokliwe miejsca, turysta ma 
szansę poczuć się częścią histo-
rii – tej związanej z historią 
chrześcijaństwa i poganami 
oraz tej związanej z prehistorią 
i rozwojem starożytnego hut-
nictwa.

Kraina swą nazwę zawdzięcza 
swojemu dualizmowi. Z jednej 
strony mamy do czynienia z 
pewnego rodzaju świętością, na 
którą składa się wiele obiektów 
z kunsztem sztuki sakralnej. 
Z drugiej strony wiele miejsc  
na tym terenie ma swoje 
pogańskie historie, o któr-
ych przypominają nam liczne 
legendy i podania ludowe. 
Często te dwie sfery przenikają 
się wzajemnie. Najlepszym tego 
przykładem jest Łysa Góra, gdzie 
Sanktuarium Relikwii Krzyża 
Św. otaczają pozostałości wału 
świątyni pogańskiej. Aby poczuć 
niezwykły klimat tego nie-
powtarzalnego miejsca i wielu  
innych znajdujących się na 
szlaku, należy przybyć tu i 
oddać się kontemplacji na 
temat cudów, jakie oferuje nam 
ta kraina.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świę-
tokrzyskiej zaprasza do udziału w bezpłat-
nych szkoleniach z zakresu marketingu w 
turystyce w ramach realizowanego pro-
jektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup 
działania województwa świętokrzyskiego” 
współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Zarządza-
nie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trze-
ciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój 
Dialogu Obywatelskiego.

Aktualny harmonogram szkoleń na 
rok 2013/2014 oraz kartę zgłoszenia można 
znaleźć na stronie www.swietokrzyskielgd.
pl, zakładka Aktualności.

NIEZWYKŁA HISTORIA ORŁOWIN
8 września na leśnej polanie, gdzie kiedyś znajdowała się wieś Orłowiny odbyła się nie-
zwykła uroczystość. Niezwykła jest również historia Orłowin. Przez wieki istniały jako leśna 
osada na terenie gminy Łagów. Dzisiaj została po nich już tylko polana i krzyż, pod którym 
spotykają się byli mieszkańcy.

Po II wojnie światowej, z powodu licznych zniszczeń wojennych, 
braku dobrej drogi do osady oraz ciągłych zniszczeń w uprawach 
rolnych czynionych przez leśną zwierzynę mieszkańcom żyło się 
bardzo ciężko, a wręcz tragicznie. Za sprawą Jana Kaczora, pierwsze-
go powojennego starosty opatowskiego, mieszkańcy Orłowin (27 
rodzin) zostali przeniesieni na miejsce rozparcelowanego majątku 
ziemskiego w Kaliszanach k. Opatowa. W latach 1945-47 rozebrano 
drewniane zabudowania i w częściach przewieziono furmankami 
na nowe miejsce oddalone o 40 km, gdzie ze starych belek złożono 
nowe domy i zabudowania gospodarcze.

Żyjący mieszkańcy przedwojennych Orłowin oraz ich potomko-
wie nie zapominają o swoich korzeniach. Corocznie spotykają się na 
opuszczonej ziemi. Tegoroczne obchody upamiętniające tamtą wieś 
(z której korzystali powstańcy styczniowi), tamtych mieszkańców i 
ich trudny los oraz powojenne wydarzenia związane z przesiedleniem 
rozpoczęły się Mszą Świętą. Podczas nabożeństwa oprawę muzyczną 

zapewniła Kapela Braci Witkowskich. Ta znana i ceniona od 40 lat 
w całym regionie kapela pochodzi właśnie z Orłowin. Pod symboli-
cznym krzyżem mieszkańcy, przedstawiciele władz i liczne delegacje 
złożyły okolicznościowe wieńce. Swoje poczty sztandarowe wystawili  
kombatanci, więźniowie polityczni, leśnicy, strażacy i uczniowie.

Imprezę uświetniły występy zespołu „Zbelutczanie“ ze SP  
w Zbelutce Starej oraz uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie. 
Uroczystość zakończyło wspólne biesiadowanie przy muzyce  
w wykonaniu braci Witkowskich.
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14 lipca Stowarzyszenie „Sami Swoi Sędek”, w ramach 
promocji Lokalnej Strategii Rozwoju naszego LGD 

zorganizowało wydarzenie pn. „Tradycyjnie wypiekamy chleb”.
Organizatorzy, zgodnie ze staropolskim obyczajem i 

zobowiązaniem wynikającym z nazwy wydarzenia, zaproszonych 
gości powitali chlebem. Po powitaniach przystąpiono do pokazu 
tradycyjnego wypieku chleba. Pieczenie chleba nie jest  łatwą 
sprawą i wymaga znacznego nakładu czasu. W oczekiwaniu na 
świeży, pachnący tegorocznym polem chleb, organizatorzy przy-
gotowali dla przybyłych liczne atrakcje. Koła Gospodyń Wiejskich 
swoimi występami zabawiały oczekujących, a dzieci korzystały ze 
zjeżdżalni i trampoliny. Stoisko z ciastem i produktami regionalnymi 
przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Sędka. Każdy 
mógł spróbować pajdy swojskiego chleba wypieczonego w piecu 
chlebowym. Serwowano chleb ze smalcem i ogórkiem, chleb z 
ziarnami, z pestkami dyni, z masłem oraz swojskie ciasta i napitki. 
Nie zabrakło również pogaduszek i wspomnień. Imprezie sprzyjała 
piękna słoneczna pogoda. Imprezę sfinansowano ze środków Stowar-
zyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

21 lipca nad Zalewem w Nieskurzowie w gminie Baćkowice 
odbył się Sportowy Miting Rodzinny zorganizowany 

przez uczniów Szkoły Podstawowej w Modliborzycach pod opieką 
Pana Marka Borkowskiego – instruktora pływania. Było to wydarze-
nie promujące Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej, współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Do 
najważniejszych atrakcji w/w Mitingu należały: regaty kajakowe, 
wyścig rowerków wodnych, rzeźba na piasku oraz rozgrywki piłki 
plażowej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przybyłych.

17 sierpnia w Centrum Tradycji i Turystyki Gór 
Świętokrzyskich w Bielinach odbył się Festiwal 

Filmowy zorganizowany przez uczestników projektu „Akade-
mia Młodego Przewodnika”. Podczas Festiwalu zaprezentowane 
zostały podstawowe założenia oraz rezultaty realizowanego pro-
jektu. Punktem kluczowym festiwalu było przedstawienie spotów 
promujących walory gminy Bieliny i gminy Łagów oraz przepro-
wadzenie konkursu filmowego na najciekawszy spot promujący 

walory turystyczne w/w gmin, skierowanego do osób w wieku do 
20 roku życia. Jury konkursowe wyłoniło 5 finalistów (2 - I miejsca,  
3 – II miejsca), którzy otrzymali atrakcyjne nagrody 
pieniężne oraz rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie  
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz Lokalną Grupę Działania  
„Wokół Łysej Góry”. Festiwal został zakończony niezwykle 
interesującym questem „Śladami historii”, przygotowanym  
przez Izabelę Mochocką – uczestniczkę projektu „Akademia Młodego 
Przewodnika”.

3-4 września szkoleniem pn. „Komunikacja inter-
personalna” Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej rozpoczęło III i już ostatni cykl bezpłatnych szkoleń  
realizowanych w ramach Projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych 
grup działania województwa świętokrzyskiego”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej , w ramach Europejskiego  
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał  
Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój 
potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu 
Obywatelskiego.

6-10 września Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej zorganizowało spotkania informa-

cyjne, których celem było zapoznanie potencjalnych beneficjentów 
z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wniosków o przyzna-
nie pomocy finansowej w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw‘‘. Spotkania odbyły się we wszystkich gminach 
członkowskich.

7 września u podnóża Szczytniaka odbył się II Wyścig 
Rowerowy o Puchar Świętokrzyskich Pagórków. Imprezie 

towarzyszyła słoneczna pogoda, wspaniała atmosfera i zacięta rywa-
lizacja. Głównym organizatorem wyścigu była p. Ewa Stępień – nau-
czyciel szkoły podstawowej w Baćkowicach. Wyścig zorganizowany 
został na ośmiokilometrowym odcinku leśnej drogi udostępnionej 
przez Nadleśnictwo Łagów. Zawody odbyły się w trzech kategoriach 
wiekowych, osobno dla kobiet i mężczyzn.

W tym roku po raz pierwszy wystartowały dzieci ze szkoły pod-
stawowej, a widok ich szczęśliwych twarzyczek utwierdził nas w 
przekonaniu, że warto było podjąć się trudu zorganizowania imprezy  
– mówi E. Stepień.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast w 
każdej kategorii wiekowej medalami zostały nagrodzone osoby 
zajmujące trzy pierwsze miejsca. Puchar Świętokrzyskich Pagórków 
otrzymał w tym roku Rafał Ździebło, który pokonał wyznaczony  
dystans w 15 minut. Serdecznie gratulujemy. Po wysiłku fizycznym 
na zawodników czekała pyszna kiełbaska i kosz słodyczy. Wyścig 
sfinansowany został ze środków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej.

30 września V miejsce i 761 głosów zdobył Szlak Przy-
gody w internetowym plebiscycie Polskiej Organi-

zacji Turystycznej i Wirtualnej Polski na najlepszą atrakcję Polski.  
Jest to dla nas duże uznanie, tym bardziej, że startowaliśmy  
z naszą atrakcją niespełna pół roku temu. Wszystkim internautom, 
którzy oddawali nas wspierali w trakcie plebiscytu oraz głosowali 
serdecznie dziękujemy.

AKTUALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Uroczystości w Sędku

Sportowy Miting Rodzinny w Nieskurzowie II Wyścig Rowerowy o Puchar Świętokrzyskich Pagórków
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AKTUALNOŚCI GMINNE ...
BAĆKOWICE

4 sierpnia nad zalewem w Nieskurzowie odbył się turniej 
siatkówki plażowej. W zawodach wzięło udział 8 drużyn 

z Waśniowa, Nieczulic, Gołoszyc, Baćkowic, Piórkowa, Łagowa i 
Nieskurzowa. Zawodom sprzyjała słoneczna pogoda, a efektowne 
popisy siatkarzy były ciekawym dodatkiem do świetnej zabawa nad 
wodą, nadzorowanej przez ratowników WOPR.. Finał, rozegrany 
między dwoma drużynami Nieskurzowa EMP Nieskurzów a Nies-
kurzów Kotek Team zakończył się wynikiem 2:0. W meczu o 3 
miejsce PZP Waśniów pokonał zespół Spalony Jan 2:0.

Zwycięzcy EMP Nieskurzów wystąpili w składzie - Marek Fir-
manty, Krzysztof Chodorek, Krystian Czaja. Kotek Team wystąpił w 
składzie - Przemysław Chyc, Tomasz Bielecki, Piotr Kwapisz, Domi-
nik Kot; PZP Waśniów (Tomek Sarna, Karol Orłowski, Marcin 
Kwiatkowski), a Spalony Jan (Paweł Masternak, Sebastian Wąs, 
Mateusz Żak). Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary 
ufundowane przez Urząd Gminy Baćkowice.

29 września w Modliborzycach odsłonięto tablicę 
pamiątkową poświęconą ks. Franciszkowi 

Przybyłowskiemu – proboszczowi parafii Modliborzyce, bohaterowi 
Powstania Styczniowego, niestrudzonemu bojownikowi o wolność 
Polski i poprawę doli chłopów. Ten zagorzały patriota z krzyżem w 
rękach zginą 21 lutego 1864r. w bitwie o Opatów.

W 150 rocznicę Powstania Styczniowego mieszkańcy Gminy 
Baćkowice, w uznaniu za walkę o nowe wartości społeczne dla 
mieszkańców wsi, ufundowali bohaterskiemu proboszczowi tablicę 
pamiątkową. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. kan. Franciszek 
Grela, były, wieloletni proboszcz parafii Łagów i dziekan Dekanatu 
Świętokrzyskiego. Przybycie na uroczystość ks. Greli - zasłużonego 
honorowego dawcy krwi (przez blisko 50 lat oddał ponad 100 litrów 
tego cennego płynu), było niezwykle znamienne dla tej patriotycznej 
uroczystości.

Apel poległych przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Modliborzycach. Były pieśni patriotyczne wykonane przez chór 
szkolny oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Modliborzycach. Pod 
pamiątkową tablicą złożono wieńce i zapalono znicze. Podczas 
uroczystości licznie zgromadzili się mieszkańcy gminy. 

6 sierpnia miały miejsce obchody 660-lecia istni-
enia parafii w Krynkach. Na Mszę Św przybyli  

goście m.in. Adam Jarubas – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, księża z dekanatu, władze gminy Brody.  
Ksiądz Przemysław Wójcik z Opoczna odprawił Mszę Św. 
Wraz z wiernymi, w uroczystości uczestniczyli samorządowcy:  
wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, Wójt  
Gminy Brody Andrzej Przygoda, radni wraz z Jerzym 
Stąporkiem – Przewodniczącym Rady Gminy. Na Mszy Św. grała  
Gminna Orkiestra Dęta z Gminy Brody. Odnowiona została  
tradycja krynecka, gdzie każdy mógł zjeść ogórka kiszonego – o 
czym dawniej  nie można było zapomnieć w Dzień Przemienienia 
Pańskiego.

11 sierpnia w Brodach odbył się XV festyn „Trzeźwe lato z 
mamą i tatą“ organizowany przez Stowarzyszenie „Rod-

zina“. Dla najmłodszych przygotowano liczne konkursy i zabawy 
na dmuchanych zamkach. Były też konkurencje dla dorosłych. 
Mężczyźni mogli wykazać się swoją siłą w przeciąganiu samocho-
du, a kobiety umiejętnością ubijania jajek na czas. Najsilniejszym 
uczestnikiem festynu został Wojciech Stępniewski. Panie były tak 
skuteczne w ubijaniu, że nagrodzono wszystkie pięć uczestniczek.  
W trakcie festynu rozegrano mecz przyjaźni w piłkę nożną., pomiędzy 
drużyną „Strojny“ Przymiarki i „Czarnych“ Ruda, zakończony wyni-
kiem 3:2. Zebranych bawiły zespoły: „Brodowianki“, „Jarzębina“, 
Zespół Folklorystyczny „Okrasa“ oraz kabaret „Prosto z Mostu“. 
Piękne pojazdy prezentowała Grupa Motocyklowa z Pionek. Festyn 
zakończył się dyskoteką przy muzyce zespołu „Fantastic Boys“. 
Imprezie patronował Adam Jarubas – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński – poseł na Sejm R.P. oraz 
Andrzej Przygoda – Wójt Gminy Brody.

15 sierpnia w Brodach odbyła się gminny festyn „Lato nad 
Kamienną“. Impreza cieszyła się dużym zainteresowa-

niem. Jak podają organizatorzy w imprezie pod zaporą uczestniczyło 
łącznie ok. trzy tysiące osób. Dla dzieci przygotowano bezpłatne 
zjeżdżalnie i trampoliny.

Na scenie wystąpiły zespoły działające przy Centrum Kultury  
i Aktywności Lokalnej w Brodach: „Tęcza”, „Jarzębina”, „Brodowi-
anki”, „Echo” oraz dziewczęta ze Studia Piosenki w Brodach. Na 
biesiadną nutę zagrała Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Wójta 
Gminy Andrzeja Przygody.

Atrakcją festynu był występ kabaretu „KałaMaSz” w skład któr-
ego wchodzą znani aktorzy grający w serialu telewizyjnego „Ranczo” 
Hadziuka i Solejuka. 

Gorące rytmy cygańskiego zespołu „Romen” podrywał 
publiczność do pierwszych tego dnia tańców. Zespół „Toffi Band” 
grając znane przeboje muzyki pop podtrzymał nastrój zabawy, która 
trwała do późnego wieczora. Festyn zakończył się pokazem sztucz-
nych ogni.

11-15 września w niemieckim Halle odbyły się 
Mistrzostwach Świata Seniorów w Wędkarstwie 

Rzutowym. 
Dwudziestodwuletni Jan Kita z Brodów w kategorii  

multi-cel zdobył srebrny medal. Uległ jedynie Marcusowi Klaus-
lerowi ze Szwajcarii. Natomiast w kategorii multi-odległość zajął 
12 miejsce.

BRODY

660-lecie Parafii Brody

Festyn „Trzeźwe lato“.  
Na scenie kabaret „Prosto z Mostu“ z Pawłowa

Brody - Festyn „Lato nad Kamienną“ 
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Zawodnik potwierdził swoje nieprzeciętne umiejętności  
i dowiódł, że osiągane wcześniej sukcesy nie były  
dziełem przypadku.

14 września na szkolnym placu w Adamowie odbył się 
festyn „Święto Swojskich Smaków“. Na festynie zapre-

zentowali się twórcy sztuki kulinarnej. Na stole znalazło się 31 
różnych potraw, w tym: pierogi, bigosy, ciasta, wędliny, smalec z 
przyprawami i ogórki kiszone. Degustowali je wszyscy uczestnicy 
pikniku oraz przedstawiciele władz gminy. Na scenie śpiewały i 
tańczyły uczennice Szkoły Podstawowej w Adamowie. Wystąpiły 
również dzieci ze Studia Piosenki Centrum Kultury i Aktywności 
Lokalnej Brody. Zespół „Sensacja”, trio Natalia Kucharska, Ange-
lika Rybusińska i Marysia Zawłocka oraz solistki: Julka Dudek, 
Natalia Kucharska i Marysia Zawłocka. Zaprezentowały się również 
zespoły śpiewacze: Tęcza, Jarzębina z Dziurowa, Brodowianki i Echo 
Adamowa. Swoje zdolności artystyczne prezentowali: Filip Wnuk, 
uczestnik telewizyjnego programu „Bitwa na głosy” oraz młoda 
wokalistka Ania Chamera. Dla najmłodszych przygotowany był plac 
zabaw. Piknik zakończył się zabawą taneczną. Gwiazdą wieczoru był 
kabaret „Pigwa Show”.

30 lipca, w obecności Wójta Gminy Łagów - Małgorzaty 
Orłowskiej-Masternak i Powiatowego Lekarza Wetery-

narii, na targowisku w Woli Łagowskiej dokonano odbioru robót 
budowlanych przy rampie służącej do załadunku i rozładunku 
zwierząt gospodarskich. Nie tylko obrońcy zwierząt, ale wszyscy 
znający problem wiedzą jak ważna i potrzebna to była inwestycja. 
Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 68 tys. zł.

24 sierpnia, przy pięknej pogodzie, w Łagowie odbyły 
się gminne dożynki, podczas których tradycyjnie 

dziękowano za zebrane plony. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły 
się mszą świętą w miejscowym kościele. Po nabożeństwie licznie 
zebrani mieszkańcy, władze gminy i zaproszeni goście w barwnym 
korowodzie przemaszerowali na rynek, gdzie kontynuowano dalszą 
część uroczystości. Tam, starostowie dożynek Bożena Wójcik z 
Piotrowa i Henryk Stróżecki z Łagowa przekazali na ręce Wójta 
Gminy chleb upieczony z tegorocznych plonów, którym następnie 

obdarowano uczestników dożynek. Po oficjalnych wystąpieniach 
swoje dożynkowe wieńce prezentowały na scenie sołectwa: Czyżów, 
Gęsice, Lechówek, Łagów, Małacentów, Melonek, Piotrów, Płucki, 
Sadków, Sędek, Wola Łagowska, Zbelutka Nowa, Zbelutka Stara 
i Złota Woda. Najpiękniejszym wybrano ten przygotowany przez 
sołectwo Łagów. Swoje programy artystyczne zaprezentowały Koła 
Gospodyń Wiejskich z Lechówka, Piotrowa i Sędka oraz sołectwa 
z Płucek i Łagowa. Tradycyjnie, na takiej uroczystości nie mogło 
zabraknąć wiejskiego jadła, które przygotowały panie z Łagowa, 
Lechówka, Małacentowa, Piotrowa, Płucek, Sadkowa, Zbelutki 
Nowej i Zamkowej Woli.

22 września 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. W 
intencji kombatantów została odprawiona msza św. Uczestnicy 
mieli okazję również pozwiedzać m.in. zobaczyli drogę krzyżową 
z figurami dwa razy większymi od naturalnych postaci. Następnie 
pielgrzymi udali się na Święty Krzyż, gdzie poznali historię klas-
ztoru świętokrzyskiego. Pani Jadwiga Kamińska – przewodnik 
świętokrzyski opowiedziała również historię na temat więzienia. 
W 1882 roku rząd carski urządził na Świętym Krzyżu „Więzienie 
Ciężkie“. Znajdowało się ono na terenie opactwa aż do 1939 roku. 
Za okupacji w 1941 Niemcy urządzili w klasztorze obóz jeniecki, w 
którym 6.000 radzieckich jeńców zmarło śmiercią głodową. Goście 
zeszli także do krypty Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, gdzie 
mogli obejrzeć jego zmumifikowane ciało. Pielgrzymka przebiegła 
w bardzo miłej atmosferze, wszyscy uczestnicy zadowoleni byli 
z wyprawy. Na koniec podziękowano Pani Wójt Gminy Łagów 
Małgorzacie Orłowskiej - Masternak za zorganizowanie wyjazdu i 
udział w samej pielgrzymce.

11 sierpnia w Nowej Słupi odbyły się gminne dożynki. 
Tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą. Wśród grona 

wiernych, w nabożeństwie uczestniczyła 102-letnia mieszkanka 
gminy p. Apolonia Kucharska.

Po uroczystościach kościelnych korowód dożynkowy z wieńcami, 
pocztami sztandarowymi, orkiestrą oraz starostami niosącymi 
bochen chleba i mieszkańcami przeszedł do Centrum Kulturowo-
Archeologicznego, gdzie odbyły się prezentacje, występy i koncerty.

Od lewej: Jan Kita, Markus Klauser, Markus Schwarz

AKTUALNOŚCI GMINNE ...

„Święto Smaków“

ŁAGÓW

Dożynki gminne w Łagowie

Pielgrzymka na Św. Krzyż

NOWA SŁUPIA
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Zgodnie z tradycją, starostowie dożynek przekazali chleb 
dożynkowy włodarzom gminy - Wójtowi Wiesłwowi Gałce i 
Przewodniczącemu Rady Gminy – Sylwestrowi Kozłowskiemu. W 
tym roku zaszczytną funkcję starostów sprawowali Aneta Bzymek z 
Mirocic i Grzegorz Grudzień z Jeleniowa.

Spośród dwunastu zaprezentowanych wieńców komisja wybrała 
najpiękniejszy, którym okazał się ten wykonany przez mieszkańców z 
Serwisa. Wszystkie sołectwa prezentujące wieńce otrzymały nagrody.

Dobrą zabawę gwarantowały występy artystów oraz przygo-
towane różne gry i konkursy. Nie zabrakło również lokalnych 
smakołyków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich 
„Chełmowianki” z Serwisa, KGW „Modrzewianki, KGW z Mirocic 
oraz radę Sołecką z Jeleniowa. Mogli je kosztować wszyscy uczestnicy 
dożynek.

11 sierpnia w Chmielniku odbył się XIV Powiatowy 
Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów. Po raz 

kolejny uczestniczyły w nim zespoły z gminy Nowa Słupia: Zespół 
Śpiewaczy „Chełmowianki” i Zespół Pieśni i Tańca „Świętokrzyskie 
Diabliki”. W kategorii zespołów śpiewaczych I miejsce zajęły panie 
z KGW Chełmowianki.

8 września w Rudkach odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze, do których przystąpiło pięć jednostek 

z: Mirocic, Nowej Słupi, Sosnówki, Starej Słupi i Włoch. Zawody 
rozgrywano w dwóch konkurencjach: torze przeszkód i tzw. bojówce, 
w której współzawodnictwo polegało na sprawnym i jak najszybszym 
uruchomieniu motopompy, rozwinięciu i spięciu węży oraz poda-
niu i wypuszczeniu wody z prądnic strażackich. Zawody wygrała 
jednostka OSP ze Starej Słupi. Kolejne miejsca w zawodach zajęły 
drużyny: Mirocic, Włoch, Sosnówki i Nowej Słupi.

Zwycięzcom, jak i wszystkim biorącym udział w zawodach 
podziękowania i gratulacje złożył Wójt Wiesław Gałka. Z rąk Wójta 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy wszystkie zastępy otrzymały 
puchary i nagrody, a pierwsze trzy drużyny otrzymały nagrody. 
Należy również podkreślić, że zawody cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem widzów.

15 września w Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Świętokrzyskiego odsłonięta została tablica poświęcona 

prof. Kazimierzowi Bieleninowi. Uroczystości towarzyszyła konfe-
rencja naukowa o Nowej Słupi.

Prof. Kazimierz Bielenin (1923-2011) był archeologiem i 
specjalistą w dziedzinie pradziejowego hutnictwa. Studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Pracę rozpoczął w 1950 r. Od 1963 r. do 1993 
r. pracował w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Był odkrywcą dymarek w Górach Świętokrzyskich i ich największym 
znawcą i popularyzatorem. Honorowy obywatel gminy Nowa Słupia.

Jak podkreślali prelegenci konferencji prof. Bielanin był prawd-
ziwym naukowcem, patriotom i społecznikiem.

8 września, w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-
Godowie odbyły się Dożynki Diecezjalne diecezji radoms-

kiej, które połączono z samorządowymi dożynkami gminy Pawłów. 
Dożynki to nie tylko czas radości mieszkańców wsi z zebranych 
owoców ziemi ale również czas podziękowań Bogu. To święto pols-

kiej wsi i uhonorowanie rolniczego znoju. Z uwagi na swój wymiar 
diecezjalny uroczystościom przewodniczył ksiądz biskup Henryk 
Tomasik, ordynariusz radomski.

Dożynki rozpoczęto niezwykle barwnym i długim korowo-
dem dożynkowym, w którym uczestniczyło blisko 2 tys. osób. Na 
przodzie korowodu szły poczty sztandarowe, zastępy strażackie, 
zespoły wieńcowe w pięknych kolorowych strojach i wieńcami 
dożynkowymi, które złożono na polowym ołtarzu przed Golgotą 
Martyrologii Narodu Polskiego.

Nie zabrakło również programów artystycznych, które 
przedstawiła parafialna schola i Zespół Folklorystyczny  
Okrasa z Pawłowa. Jak na dożynkową tradycje przystało,  
uczestnicy zostali poczęstowania chlebem upieczonym z tegorocz-
nych plonów. 

11 września Marszałek Województwa – Pan Adam Jaru-
bas specjalnym grawertonem wyróżnił kabaret „Prosto 

z mostu”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Pawłowie. Kabaret wyróżniony został za promocję 
Regionu Świętokrzyskiego oraz współpracę w zakresie wspierania 
inicjatyw lokalnych, które służą budowaniu pozytywnego wizerunku 
województwa.

13 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Łomnie 
uczestniczyli w imprezie plenerowej „Fundusze Europe-

jskie. Polska korzysta”, która odbyła się w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Na ostrowieckim Rynku uczniowie mieli okazję poznać 
przykłady projektów dofinansowanych przez Unię Europejską.  
W trzech wielkich namiotach czekały atrakcje dla dzieci. Uczni-
owie mieli możliwość zobaczyć jak różnorodne przedsięwzięcia 
powstają dzięki funduszom UE. Program dedykowany  
był dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych województwa świętokrzyskiego. Interaktywne eksponaty,  
symulacje komputerowe, cyfrowe wizualizacje, multi-
medialne gry i zabawy dawały gwarancję zaangażowania  
każdego ucznia. Uwagą cieszyły się również pokazy ekspery-
mentów naukowych i doświadczeń, warsztaty fotograficzne  
i plastyczne. Każdy z uczniów mógł osobiście  sprawdzić działanie 
poszczególnych eksponatów. Animatorzy, którzy w przystępny 
sposób przedstawili uczestnikom wszystkie projekty, zapewnili im 
dobra zabawę. Podsumowaniem pokazów były nagrody w postaci 
gier multimedialnych oraz materiały informacyjne dla każdego 
uczestnika.

14 lipca w Waśniowie na festynie rodzinnym oficjalnie 
powitano lato. Błonie zgromadziły liczne tłumy zarówno 

z  całej gminy jak i z sąsiadujących z nią. W programie  wystąpili 
uczestnicy  IX Gminnych Prezentacji  Artystycznych oraz zespoły 
wokalno – instrumentalny i zespół taneczny Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu. Nie obyło się bez licznych  konkursów i atrakcji dla 
najmłodszych jak również  pokazy sztuk walk – mistrzowie karate, 
jujitsu, krav maga, zawody na Mobilnej Ściance Wspinaczkowej. 
Wieczorem na scenie pojawił się zespół Pudzian Band, który bawił 
całą publiczność. Na zakończenie festynu dla starszych rozpoczęła 
się dyskoteka pod gołym niebem. Jednak nie był to koniec atrakcji, 
ponieważ imprezę zakończył występ zespołu Effect. Jak co roku 
festyn cieszył się dużym zainteresowaniem.

Dożynki w Nowej Słupi

PAWŁÓW

WAŚNIÓW

Festyn Rodzinny w Waśniowie
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NADZIEJE KRÓLOWEJ SPORTU
Bieżący rok obfituje w wielkie sukcesy dwojga młodych sportowców z Ludowego Klubu 
Biegacza „Rudnik” z Gminy Brody.

7 lipca we francuskim 
mieście Gap na Mistrzostwach 
Europy Juniorów w Biegach 
górskich w stylu anglosas-
kim Agnieszka Filipowska 
z Młynka zajęła 15 miejsce. 
Reprezentowała Polskę również 
w biegu drużynowym na dys-
tansie 2,5 km, w którym razem 
z trzema innymi zawodniczka-
mi zdobyła srebrny medal. W 
zawodach udział brało piętnaście 
narodowych reprezentacji.

16 lipca na Olimpijskim 
Festiwalu Młodzieży Europy 
w holenderskim Utrechcie 
Mateusz Borkowski z Krynek 
zdobył złoty medal. Bardzo 
dobre, choć nielubiane przez 
zawodników, czwarte miejsce 
zajęła Agnieszka Filipowska. 
Obydwoje startowali na dys-
tansie 3000 m i pobili swoje 

rekordy życiowe. Ich wyniki są 
tym cenniejsze, że czasy które 
osiągnęli są najlepsze wśród pols-
kich, młodych lekkoatletów.

Młodzi biegacze swoją 
wysoką formę potwierdzili na 
tegorocznej XIX Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, która 
odbyła się w Łodzi, w dniach 
26-28 lipca.

O b y d w o j e  z d o b y -
li złote medale w biegu 
średniodystansowym na 1500 
m. Mateusz Borkowski wygrał 
rywalizację wśród juniorów 
młodszych z czasem 4:00:13. 
Agnieszka Filipowska pokonała 
wszystkie konkurentki w katego-
rii juniorek młodszych, osiągając 
czas 4:41:20. Trenerem obyd-
wojga medalistów jest Sylwester 
Dudek.

Jest to historyczny sukces 
tego klubu, dodatkowo zdoby-
ty w pięknym stylu. Mateusz 
wygrał prowadząc przez większą 
część dystansu, a Agnieszka 
popisała się wspaniałym finis-
zem.

Agnieszka Filipowska w 
dzień po starcie na Ogólnopols-
kiej Olimpiadzie Młodzieży, 
wystartowała na Mistrzostwach 
Polski w biegach górskich, które 
odbyły się w Międzygórzu. Jak 
przystało na złotą medalistkę 
olimpijską pewnie wygrała 
rywalizację wśród juniorek  
i zdobyła złoty medal.

JEDNA Z DZIESIĘCIU
„Jeden z dziesięciu” to teleturniej telewizji polskiej, ukazujący się od 1994 roku na antenie 
TVP2. Jest to najdłużej emitowany teleturniej w polskiej telewizji.

Nadany 2 września pierwszy 
odcinek 76. edycji tego popular-
nego telewizyjnego teleturnieju 
wygrała mieszkanka Gminy 
Brody, Monika Kidoń. Laure-
atka, mimo że nie otrzymała 
żadnego pytania ze studiowanej 
dziedziny, wykazała się szerokim 
zakresem wiedzy, odpowiadając 
poprawnie na kilkanaście pytań. 
Jak każdy zwycięzca odcinka 
otrzymała nagrody.

Pani Monika jest studentką 
trzeciego roku w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Udział 
w programie „Jeden z dziesięciu” 
był jej wielkim marzeniem. Pani 
Monika jest bardzo ambitną 
osobą i już marzy o kolejnej 
przygodzie, którą mógłby być lot 

w kosmos. Swoje życiowe plany 
wiąże jednak ze studiowanym 
kierunkiem.

PANOWIE CZAPKI Z GŁÓW
Magda Białek, mieszkanka Baszowic, zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata Ju-
niorów do lat 23 w Trójboju Siłowym, które odbyły się pod koniec sierpnia w Killeen, w USA.

Panią Magdę wyprzedziły jedynie zwyciężczyni zawodów – 
zawodniczka z Peru i amerykanka, sklasyfikowana na drugie miejsce. 
W mistrzostwach wzięło udział ok. 200 zawodników, w dwóch 
kategoriach wiekowych. Polskę reprezentowała piątka zawodników, 
wśród nich  p. Magda, jako jedyna kobieta z Polski.

Swój sukces młoda zawodniczka zawdzięcza regularnemu tre-
ningowi, trzy razy w tygodniu po trzy godziny oraz odpowiedniej 
wysokobiałkowej diecie. Dom, spotkania ze znajomymi, wakacje, 
wszystko podporządkowuje treningom, nad którymi czuwa Arka-
diusz Znojek.

Życiowe rekordy p. Magdy przyprawiają o zawrót głowy: przysi-
ad - 227,5 kg, wyciskanie sztangi leżąc – 125 kg, martwy ciąg, czyli 
podniesienie sztangi z ziemi do postawy wyprostowanej – 202,5 kg, 
co łącznie daje wynik 555 kg.

Zawodniczka ma również inne sukcesy. W ubiegłorocznych 
Mistrzostwach Świata była czwarta, a w seniorskich zawodach  
Pucharu Świata w Sztokholmie zajęła  trzecie miejsce. W tegorocz-
nych, pierwszych juniorskich Mistrzostwach Świata w Trójboju Kla-
sycznym, które odbyły się w Suzdalu w Rosji,  p. Magda zdobywała 
srebrny medal, a na Mistrzostwach Świata juniorów w wyciskaniu 
leżąc w Pilznie w Czechach zdobyła złoty medal.

Mimo marzeń o sportowych rekordach p. Magda nie zapomina o 
pozasportowym życiu. Jest studentką II roku wychowania fizycznego 
z gimnastyką korekcyjną na Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Gmina Nowa Słupia, widząc w osiągnięciach zawodniczki piękną 
promocję gminy, wydatnie wspiera pani Magdę w jej karierze spor-
towej.

Wójt Wiesław Gałka z Magdaleną Białek z Baszowic

SAMOCHÓD DLA OSP KAŁKÓW
Od czwartku, 29 sierpnia, Ochotnicza Straż Pożarna w Kałkowie może pochwalić się nowym 
wozem strażackim.

- Nowy nabytek kałkowskiej straży to samochód pożarniczy 
marki MAN. Pochodzi z 1996 roku. Posiada napęd 4x4 oraz przebieg 
ok. 30000 km. Auto zakupione zostało z większością wyposażenia. 
Inicjatorami zakupu auta byli członkowie OSP Kałków: Zdzisław 
Zapała, Edward Sławek, Zdzisław Nowak oraz Adam Chudak. 
To oni zgłosili potrzebę wymiany dotychczas użytkowanego auta 
na nowe, bardziej nowoczesne – informuje Wójt Gminy Pawłów 
Ignacy Gierada.

- Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Ignacemu Gieradzie oraz 
całej Radzie Gminy w Pawłowie za przeznaczenie środków na zakup 
samochodu pożarniczego do naszej jednostki. – podkreśla Edward 
Sławek, prezes OSP Kałków.


