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Pierwsze forum 
na rzecz budowy 
drogi S-74

11 kwietnia 2016 r. z  inicjatywy 
Zbigniewa Meduckiego, koordyna-
tora Samorządowej Grupy Robo-
czej ds. Budowy Drogi S-74 została 
zorganizowana konferencja. Wzięli 
w niej udział Posłowie i  Senatoro-
wie ziemi świętokrzyskiej, przed-
stawiciele Urzędu Wojewódzkiego  
i Marszałkowskiego, Powiatu Kielec-
kiego oraz samorządów gminnych. 

 Q Czytaj na str. 4

Urząd Skarbowy 
w Łagowie

Tymczasowy punkt I  Urzędu 
Skarbowego w Kielcach do składa-
nia zeznań podatkowych zawitał 
do Łagowa

 Q Czytaj na str. 5

Dzień profilaktyki 
prozdrowotnej 

21 marca 2016 r. w  Gminnym 
Zespole Szkół w  Łagowie odbył 
się szkolny dzień profilaktyki zor-
ganizowany przez szkolnych pe-
dagogów: Anną Kotwę, Agniesz-
kę Jakubczyk i  Annę Błońską 
Staniek.

 Q Czytaj na str. 6

 Q Prof. Kućma objaśniający swój kolejny projekt

Z wizytą u naszego krajana, 
prof. Wincentego Kućmy

Na początku kwietnia Wójt 
Gminy Łagów Paweł Marwicki 
wraz z sołtysem sołectwa 
Stara Zbelutka, Panią Anną 
Łata, udali się do Krakowa 
na spotkanie z pochodzącym 
ze Zbelutki profesorem 
Wincentym Kućmą. 

Jest to jeden z  najwybitniejszych 
współcześnie żyjących polskich 
rzeźbiarzy. Profesor jest wykładowcą 
Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. W  swojej twórczości zajmuje 
się rzeźbą monumentalną, małymi 
formami rzeźbiarskimi, medalier-
stwem, rysunkiem, projektowaniem 

wnętrz sakralnych oraz urbanistyką. 
Swoje prace wystawiał na 30 wysta-
wach indywidualnych, 80 wystawach 
zbiorowych w kraju, i ok. 60 wysta-
wach za granicą. Wiele jego dzieł 
znajduje się w muzeach i kolekcjach 
prywatnych w kraju i za granicą. 

 Q Czytaj na str. 2
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Z wizytą u naszego krajana, prof. Kućmy

 Q Gminna delegacja wraz z Panem Profesorem przy jednym z jego dzieł.

 Q Prof. Wincenty Kućma.

Na początku kwietnia Wójt 
Gminy Łagów Paweł Marwicki 
wraz z sołtysem sołectwa 
Zbelutka Stara, Panią Anną 
Łata, udali się do Krakowa 
na spotkanie z pochodzącym 
ze Zbelutki profesorem 
Wincentym Kućmą. 

Jest to jeden z najwybitniejszych 
współcześnie żyjących polskich 
rzeźbiarzy. Profesor jest wykła-
dowcą Akademii Sztuk Pięknych 
w  Krakowie. W  swojej twórczości 
zajmuje się rzeźbą monumentalną, 
małymi formami rzeźbiarskimi, 
medalierstwem, rysunkiem, projek-
towaniem wnętrz sakralnych oraz 
urbanistyką. Swoje prace wystawiał 
na 30 wystawach indywidualnych, 
80 wystawach zbiorowych w  kraju, 
i ok. 60 wystawach za granicą. Wiele 
jego dzieł znajduje się w  muzeach 
i  kolekcjach prywatnych w  kraju 
i za granicą. Był uczestnikiem wielu 
konkursów rzeźbiarsko – architek-
tonicznych. Zdobył blisko 50 na-
gród i  wyróżnień, w  tym Nagroda 
Miasta Krakowa, nagroda l stopnia 
Ministra Kultury i Sztuki, I nagroda 
"Rzeźba roku": 67, 73, 77 II nagroda 
Biennale w  Barcelonie, nagroda II 
st. Ministerstwa Obrony Narodowej, 
nagroda II st. Ministerstwa Budow-
nictwa. Laureat nagrody l st. Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego za wybitne osiągnięcia w pracy 
twórczej i dydaktycznej z  zespołem 
Katedry Sztuk Wizualnych na Wy-
dziale Form Przemysłowych ASP 
w  Krakowie (1999), nagroda Św. 
Brata Alberta za twórczość w  dzie-
dzinie rzeźby patriotycznej i sakral-
nej. Otrzymał także ważne odzna-
czenia: 

Złoty Medal Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej – 1979 r., War-
szawa;

Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski – 1979 r., Warszawa;

Krzyż Oficerski Orderu Odro-
dzenia Polski – 1985 r., Warszawa;

Krzyż Komandorski z  Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski – 1989 r., 
Londyn; 

Złoty Krzyż Zasługi – 1989 r., 
Londyn;

Zasłużony dla Gdańska;
Zasłużony dla Warszawy;
Zasłużony dla Krakowa;
Order Świętego Grzegorza 

Wielkiego – 2000 r., Watykan;
Medal Komisji Edukacji Naro-

dowej – 2002 r., Warszawa;
Medal Per artem ad Deum, przy-

znawany przez Papieską Radę ds. 
Kultury – 2015, Kielce.

Jego dzieła o  tematyce sakral-
nej znajdują się m.in. w  Krakowie, 
Warszawie, Tarnowie, Krościenku, 
Iwoniczu Zdroju, Toruniu, Irkuc-
ku, Sachalinie, Sandomierzu, Pa-
sierbcu, Zawierciu i  wielu innych 
miejscowościach na terenie Pol-
ski. Zrealizował również pomniki, 
m.in. „Obrońców Poczty Polskiej” 
w  Gdańsku, „Poległym w  Obronie 
Ojczyzny 1939-1945” w Częstocho-

wie, „Powstania Warszawskiego” 
w  Warszawie, „Armii Krajowej” 
w  Kielcach. Pomimo przejścia na 
emeryturę profesor Kućma ciągle 
jest pochłonięty pracą. Jest w trakcie 
realizacji kilku projektów m.in. oł-
tarza w jednym z kościołów w Ełku, 
czy projektu przestrzennego Ośrod-
ka Rekolekcyjnego w Poczerninie.

Zapytany o  swoje inspiracje do 
pracy zdradził, iż czerpie je z  ro-
dzinnych, łagowskich okolic, z któ-
rymi jest bardzo związany. Dają mu 
natchnienie i nowe, świeże pomysły. 
Jeśli chodzi o twórczość patriotycz-
ną i historyczną to zainteresował się 
nią dzięki bratu, który był żołnie-
rzem Armii Krajowej i walczył w jej 
szeregach na kielecczyźnie pod do-
wództwem Antoniego Hedy „Sza-
rego”. Jak sam przyznał w  pewnym 
stopniu jest to hołd złożony dla nie-
go jak również wszystkich walczą-
cych i oddających życie za ojczyznę. 

W  trakcie spotkania delegacja 
gminna obejrzeć mogła pracownię 
profesora, ogród z  fascynującymi 
rzeźbami, a także zobaczyć osobiście 
jedno z  wielu ukończonych dzieł 
czyli główny ołtarz w  Sanktuarium 
Najświętszej Rodziny w Krakowie . 

Na koniec wizyty Pan Wójt wraz z  
Panią sołtys wręczyli gospodarzowi 

drobne upominki związane z naszą 
gminą oraz zaprosili Pana profesora 
do odwiedzenia naszej małej ojczy-
zny. Szczególnie gorąco do przyjaz-
du na lipcowe uroczystości z okazji 
50-lecia Szkoły Podstawowej w jego 
ukochanej Zbelutce. Pan profesor 
podziękował za zaproszenie i odwie-
dziny. Wyraził nadzieję, że niedługo 
zawita do naszej gminy.

/A.S./
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Informacja
Dzięki staraniom samorządu Gminy Łagów i Nowa Słupia od marca 2016 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Ostrowcu Świętokrzyskim utworzyło nową linię komunikacyjną na trasie Sosnówka – Łagów. 
Linia przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 756 od Sosnówki przez Rudki, Serwis, Nową Słupię, Dębniak, Paprocice, Zamkową 

Wolę, Płucki, Łagów i z powrotem. Długość trasy to 15 km, czas przejazdu dla PKS to ok. 25 min. Autobusy będą kursować w czwartki  
i piątki . Godziny odjazdu z Sosnówki do Łagowa: 9.00 i 11.00. Odjazd z Łagowa do Sosnówki: 9.30 i 11.30. 

Rozkład jazdy linii Sosnówka-Łagów jest zamieszczony na stronie interetowej gminy. 

Będzie długo oczekiwany most na Podskalu

 Q Wójt Gminy Łagów odbierający z rąk Wojewody promesę na odbudo-
wę mostu.

Z życia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sędku

 Q Opiekunowie i podopieczni zwiedzający centrum naukowo-technolo-
giczne.

 Q Podopieczni WTZ w Sędku przy 
wspólnym poczęstunku.

26 kwietnia w Urzędzie 
Wojewódzkim w Kielcach 
przedstawiciele 
świętokrzyskich gmin 
otrzymali od Wojewody, Pani 
Agaty Wojtyszek promesy 
dotacyjne przeznaczone 
na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. 

Rządowe wsparcie dla samorzą-
dów gminnych wyniosło 12 mln 125 
tys. złotych. Pieniądze zostaną prze-
znaczone przede wszystkim na prze-
budowę lub remonty zniszczonych 
dróg. Na 102 gminy Województwa 
Świętokrzyskiego dotację  otrzyma-
ły 34, wśród nich znalazła się Gmina 
Łagów. 

Dzięki staraniom Gminy Łagów, 
przy wsparciu Wojewody Święto-
krzyskiego Pani Agaty Wojtyszek, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji w  ramach podziału 
środków na usuwanie klęsk żywio-
łowych, zagwarantowało środki 
finansowe na odbudowę zniszczo-

KAWIARNIA „TRADYCJA”
W  ramach poznawania przysma-

ków regionalnych 7 kwietnia odwie-
dziliśmy Kawiarnie „Tradycja” w  No-
wej Słupi, która w  tym roku została 
wyróżniona pierwsza nagrodą w kon-
kursie „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two-Smaki Regionu”. Skosztowaliśmy 
lodów, których receptura jest nie-
zmienna od 50 lat. Są one wyrabiane 
z  naturalnych składników i  świeżych 
owoców pochodzących z  okolicznych 
upraw. Wyjazd do kawiarni wywo-
łał duże emocje, gdyż dla niektórych 

uczestników było to jedyne i pierwsze 
takie wyjście.

WIOSENNY PIKNIK
Przyjemna temperatura, pozwoliła 

na zorganizowanie pierwszego wio-
sennego pikniku. W  ramach relaksu 
uczestnicy śpiewali biesiadne piosenki 
i  brali udział w  zabawach z  piłką. Na 
zakończenie wszyscy mogli skoszto-
wać swojskich wyrobów przygotowa-
nych na grillu.

CENTRUM NAUKOWO- TECHNO-
LOGICZNE LEONARDA da VINCI 
w PODZAMCZU CHĘCIŃSKIM
24 marca uczestnicy Warsztatu 

Terapii Zajęciowej wraz z  opiekuna-
mi odwiedzili Centrum Naukowo 
Technologiczne Leonarda da Vinci 
w  Podzamczu Chęcińskim. Mnogość 
atrakcji  sprawiła, że tego dnia na nudę 
nie było czasu. Obiekt ten populary-
zuje naukę przez zabawę. Tematem 
wystawy był „Zdrowy organizm ludz-
ki- dobrze funkcjonujące ludzkie cia-
ło”, które pozwala zachować sprawność 
fizyczną i  umysłową. Wystawa uświa-
domiła nam jak złożony i wymagający 
jest ludzki organizm. Przedstawiała 
ona pięć czynności życiowych, które 
utrzymują ludzki organizm w  stanie 

równowagi. Jednocześnie wskazywała 
czynniki, które najczęściej ją zakłó-
cają i  powodują osłabienia ciała. Wy-
stawa składała się z  wielu stanowisk 
multimedialnych i  mechatronicznych 
umożliwiających przeprowadzenie 
eksperymentów naukowych i poznanie 
tajemnic przyrody.

Pracownicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Sędku

Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Sędku składa serdecznie podzię-
kowania dla P. Piotra Włodarczy-
ka, który nieodpłatnie przekazał 
na rzecz warsztatu nowy wózek 
inwalidzki. Pomoc, którą nam Pan 
zaoferował jest bezcenna, cieszy-
my się, że są jeszcze ludzie, którym 
nie jest obojętny los osób niepełno-
sprawnych.

nego mostu w ciągu drogi gminnej 
nr 338029T w Łagowie przy ul. Pod-
skale. Wysokość dotacji wyniesie 
345 000 zł i  zostanie udzielona na 
podstawie przesłanych dokumen-

tów oraz umowy zawartej z gminą. 
Mieszkańcy Łagowa już niedłu-

go znów będą mogli korzystać z tak 
długo wyczekiwanego mostu. Jego 
odbudowa odblokuje przejezdność 

wspomnianego odcinka drogi, uła-
twi ruch oraz dotarcie do poszcze-
gólnych posesji.

/A.S./
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Pierwsze forum na rzecz budowy drogi S-74

 Q Otwarcie forum przez Wojciecha Lubawskiego i Zbigniewa Meduckiego.  Q Prowadzący spotkanie podczas ożywionej dyskusji.

 Q Uczestnicy spotkania z uwagą analizują prezentację multimedialną.

Dnia 11 kwietnia 2016 roku 
z inicjatywy Zbigniewa 
Meduckiego, koordynatora 
Samorządowej Grupy 
Roboczej ds. Budowy Drogi 
S-74 została zorganizowana 
konferencja, w której wzięli 
udział Posłowie i Senatorowie 
ziemi świętokrzyskiej, 
przedstawiciele Urzędu 
Wojewódzkiego  
i Marszałkowskiego, 
Powiatu Kieleckiego oraz 
samorządów gminnych 
położonych wzdłuż 
projektowanej drogi S-74. 

Celem konferencji było stworzenie 
forum wymiany doświadczeń osób 
i  organizacji działających na rzecz 
rozwoju infrastrukturalnego regionu.

Po oficjalnym otwarciu i  powita-
niu zaproszonych gości przedstawio-
no warianty przebiegu drogi. Zastęp-
ca Wójta Gminy Łagów, Zbigniew 
Meducki zacytował pismo Ministra 
Infrastruktury i  Budownictwa, bę-
dące odpowiedzią na apele samorzą-
dowców. Wynika z niego, że realiza-
cja inwestycji zależy od tego czy będą 
pieniądze. Na liście inwestycji drogo-
wych znalazły się projekty o wartości 
prawie 200 mld złotych, a na razie na 
ten cel jest zabezpieczone 107 mld 
złotych.

W  takiej sytuacji należy szybko 
działać na rzecz realizacji S-74. Jak 
podkreślił Zbigniew Meducki trzeba 
koniecznie spotkać się w  tej sprawie 
z  wicepremierem Mateuszem Mora-
wieckim. Natomiast ze strony par-
lamentarzystów grupa robocza liczy 

na dyskusję w swoich klubach parla-
mentarnych oraz na lobbing, również 
w sojuszu z innymi regionami. 

Jak wspomniał Wojciech Lubaw-
ski, prezydent Kielc - Są projekty, ale 
niestety bez odpowiedniego poparcia 
szczególnie ze strony posłów partii rzą-
dzącej niewiele można zrobić. 

Na razie kielecki oddział GDDKiA 
ma pieniądze tylko na przygotowanie 
dokumentacji.

- Zdajemy sobie sprawę, że aby te 
3,8 mld mogły się znaleźć są potrzebne 
ustalenia na szczeblu centralnym. Nie 
przeskoczymy tego. Może warto stwo-
rzyć parlamentarny zespół na rzecz 
budowy S-74, bo klimat w  GDDKiA 
jest dobry – zaproponował Kazimierz 
Kotowski, poseł PSL. Poparła go 
również Marzena Okła-Drewnowicz 
z Platformy Obywatelskiej.

- Są duże zaniedbania. Wiem, jak 
bardzo jest nam potrzebna ta droga, 
i  wiem, że będziemy każdego dnia 
zabiegać, żeby udało się ją zacząć już 
w budżecie przyszłorocznym. To moż-
liwe - zadeklarował Bogdan Latosiń-
ski - poseł PiS. 

W obliczu tych poważnych propo-
zycji i  deklaracji koordynator Samo-
rządowej Grupy Roboczej ds. Budo-
wy Drogi S-74 zaoferował wsparcie 
samorządowej grupy dla działań par-
lamentarzystów i  przyszłego zespołu 
parlamentarnego na rzecz budowy 
trasy S-74. Wyraził jednocześnie na-
dzieję, że dzięki połączonym siłom 
parlamentarzystów i  samorządowców 
uda się wreszcie sfinalizować budowę 
tak oczekiwanej przez mieszkańców 
Województwa Świętokrzyskiego drogi. 
 /A.S./
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Urząd Skarbowy w Łagowie

 Q Pracownik Urzędu Skarbowego pomagający wypełnić zeznanie podatkowe w formie elektronicznej.

Antypowodziowa niwelacja terenu przeszła próbę

 Q Odpowiednio uformowany teren zabezpiecza mieszkańców przed powodzią i podtopieniami.

W 2015 roku została 
wykonana niwelacja terenu 
na ulicy Dule w obrębie 
Jaskini Zbójeckiej 

Celem wykonanych robót było 
odpowiednie ukształtowanie terenu 
tak, aby mógł przyjąć i  zgromadzić 
nadmiar wód spływających podczas 
roztopów lub silnych opadów szcze-
gólnie z pasma jeleniewskiego, które 
były dotychczas przyczyną podto-
pień i  zalewania tej części Łagowa. 
Dzięki przeprowadzonym pracom 
zwiększony przepływ wód można 
w sposób kontrolowany w znacznej 
mierze unormować. W  czasie dłu-
gotrwałych opadów na przełomie 
lutego i  marca obiekt ten przeszedł 
swoją próbę, a mieszkańcy wreszcie 
mogą poczuć się bezpiecznie.

/A.S./

Tymczasowy punkt I Urzędu 
Skarbowego w Kielcach 
do składania zeznań 
podatkowych zawitał do 
Łagowa

Dzięki współpracy podjętej przez 
Wójta Gminy Łagów i  Naczelnika 
Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Kielcach w Urzędzie Gminy w Ła-
gowie utworzony został tymczasowy 
punkt przyjmowania i  wysyłania 
drogą elektroniczną zeznań podat-

kowych za 2015 r. W ramach współ-
pracy pracownicy Pierwszego Urzę-
du Skarbowego w dniu 31 marca br. 
uruchomili stanowisko, na  którym 
mieszkańcy Gminy Łagów jak i gmin 
sąsiadujących tj. Raków i Nowa Słu-
pia mieli możliwość złożenia swoje-
go zeznania. Podatnicy, korzystający 
z  danego punktu mogli liczyć na 
bezpośrednie wsparcie urzędnika, 
przy pomocy, którego szybko i  bez-
piecznie mogli wysłać swój PIT przez 
internet. Dodatkowo pracownicy 

Urzędu Skarbowego udzielali infor-
macji na temat uregulowań prze-
pisów prawa podatkowego, które 
stanowią problemy przy wysyłaniu  
zeznań podatkowych za 2015 rok. 

Głównym celem tego przedsię-
wzięcia było przekonanie lokalnej 
społeczności do składania zeznań 
przez internet, które jest znacznie 
łatwiejsze i  mniej pracochłonne 
niż papierowe rozliczenie. Dzięki 
temu mamy również pewność, że 
dokumenty drogą elektroniczną są 

natychmiast dostarczone do Urzę-
du Skarbowego. Zainteresowanie 
ze strony mieszkańców było duże. 
Osoby, które odwiedziły tymczaso-
wy punk zwracali się do pracowni-
ków Urzędu Skarbowego o  poradę 
w  sprawach podatkowych, ale także 
wysyłały przy ich pomocy zezna-
nie podatkowe drogą elektroniczną 
przekonując się osobiście, iż jest to 
dużo prostsza metoda rozliczania się 
z fiskusem.

/A.S./
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Dzień profilaktyki prozdrowotnej 

 Q Licznie zebrane dzieci i młodzież przysłuchujący się prelekcji.

 Q Organizatorzy Dnia Profilaktyki podczas oficjalnego rozpoczęcia. Stoją od lewej: Anna Błońska-Staniek, Anna Kotwa, Zbigniew Wiącek (zastępca 
dyr. GZS Łagów), Ewelina Łata (radna), Agnieszka Jakubczyk. 

 Q Wyróżnieni uczniowie nagrodzeni za najciekawsze prace konkursowe.

W dniu 21 marca 2016 r. 
w Gminnym Zespole Szkół 
w Łagowie  z inicjatywy 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych odbył się 
szkolny dzień profilaktyki 
zorganizowany przez 
szkolnych pedagogów: Annę 
Kotwa, Agnieszkę Jakubczyk 
i Annę Błońską-Staniek. Hasło 
przewodnie uroczystości 
brzmiało „Dzień zdrowego 
trybu życia, żeby życie miało 
smak”.

Uroczystości rozpoczęły warsz-
taty z  pierwszej pomocy przedme-
dycznej, w  których uczestniczyli 
uczniowie przedszkola oraz klas 0-III 
Szkoły Podstawowej . Warsztaty pro-
wadzili panowie: Marek Borkowski 
i  Hubert Szczechla – wodni ratow-
nicy medyczni, oraz instruktorzy 

ratownictwa wodnego i  pływania. 
Warsztaty rozpoczęła prezentacja 
multimedialna ukazująca podstawo-
we zagadnienia z  zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej: nr alar-
mowe, ocenę bezpieczeństwa, stanu 
poszkodowanego, meldunek wezwa-
nia pomocy, resuscytację krążeniowo
-oddechową. Omówione zostały tak-
że stany zagrożenia życia lub zdrowia 
takie jak omdlenia, krwotoki z nosa 
i  inne. Elementem prezentacji były 
krótkie filmy ukazujące trudną i bar-
dzo odpowiedzialną  pracę ratowni-
ków.  Po prezentacji uczniowie mieli 
możliwość w sposób praktyczny wy-
korzystać zdobytą wiedzę poprzez 
wykonywanie m.in. resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej na fanto-
mach, układanie poszkodowanych 
w  pozycji bezpiecznej, wykonywa-
nie meldunków wzywania pomocy. 
Prowadzący w  sposób bardzo przy-
stępny ukazali dzieciom jak ważna 

jest edukacja w  zakresie pierwszej 
pomocy. Niejednokrotnie umiejęt-
ność wybrania przez małe dziecko 
nr alarmowego uratowała życie bli-
skiej mu osoby, mamy, taty, babci itp. 
Warsztaty cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Prowadzący wy-
różnili najbardziej aktywne dzieci 
paczkami słodyczy ufundowanymi 
przez Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.

Uczniowie klas IV-VI oraz Gim-
nazjum spędzili poranek na oglą-
daniu filmów profilaktycznych. 
Następnie odbyły się prezentacje 
scenek profilaktycznych na temat 
szkodliwości używek przygotowane 
przez grupy uczniów pod kierow-
nictwem opiekunów oraz prelekcje 
zaproszonych gości: pani Iwona 
Mitter przedstawiciela policji oraz 
Pani Teresy Jakubowskiej - terapeuty, 
reprezentujących Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Prelekcje 

dotyczyły szkodliwości środków psy-
choaktywnych w  środowisku dzieci 
i młodzieży, prawnych konsekwencji 
użycia tych środków przez nieletnich 
oraz propagowania zdrowego try-
bu życia. Spotkanie zakończyło się 
wyróżnieniem uczniów biorących 
udział w  konkursach profilaktycz-
nych organizowanych przez  Gmin-
ny Zespól Szkół w  bieżącym roku 
szkolnym. Autorzy najciekawszych 
prac zostali nagrodzeni paczkami 
słodyczy. Wszystkie działania zosta-
ły sfinansowane z środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Członkowie komisji z całego serca 
dziękują nauczycielom, zaproszonym 
gościom oraz uczniom biorącym 
udział w  wydarzeniu.

Przewodnicząca  
Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych
Ewelina Łata
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Autobus energetyczny w Łagowie

 Q Kolejka chętnych do odwiedzenia ekspozycji przygotowanych wewnątrz autobusu.

Opieka stomatologiczna w gminie Łagów
Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów przez mieszkańców podczas przeprowadzonych spotkań sołeckich była kwe-

stia opieki zdrowotnej. 
Głównie dotyczyła słabego dostępu do opieki stomatologicznej. Wobec tych sygnałów Gminna Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa 

Publicznego, Pomocy Społecznej i Bezrobocia na czele z przewodniczącą panią Hanną Ozdobą zorganizowała spotkanie z przedstawi-
cielami instytucji, które świadczą usługi zdrowotne na terenie Gminy Łagów. 

Komisja przestawiła argumenty mieszkańców i zasugerowała, aby zakłady opieki zdrowotnej zwróciły szczególną uwagę na zasygna-
lizowane problemy i mogły je w miarę szybko rozwiązać. 

Dzięki wspólnemu wysiłkowi od połowy marca gabinet stomatologiczny prowadzony przez WW DENT Spółka Cywilna w budynku 
Ośrodka Zdrowia przy ul. Słupskiej w Łagowie zwiększył liczbę dni i godzin przyjęć pacjentów. 

Oto najnowszy wykaz: 
• poniedziałki: 8.00-18.00, piątek: 13.00-18.00 – lek. dent. Magdalena Sura; 
• czwartek: 8.00-18.00, piątek: 7.30 – 12.30 - lek. dent. Aleksander Sobański. 

Opiekę dentystyczną na terenie gminy świadczy również lek. dent. Małgorzata Łach. 
Gabinet znajduje się na ul. Rynek 28 i jest czynny: 
• wtorek, środę i piątek w godzinach 12.00 – 18.00, 
• czwartek i sobotę od 9.00 do 12.00.

Informacja w sprawie płatności bezpośrednich
16 maja upływa termin 
składania wniosków 
o przyznanie płatności 
bezpośrednich oraz płatności 
obszarowych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 

Aby otrzymać dopłaty bezpo-
średnie należy wypełnić wniosek 
wraz z  załącznikami i  złożyć go 
w Biurze Powiatowym ARiMR oso-
biście, przesłać pocztą lub za pomo-
cą internetu. Jeśli wniosek o  przy-
znanie płatności złożony zostanie 

w w/w terminie to osoba składająca 
może liczyć, iż otrzyma płatność 
w pełnej wysokości. Natomiast jeśli 
ktoś nie złoży kompletnego doku-
mentu w terminie, będzie miał jesz-
cze szansę zrobić to 10 czerwca, ale 
wówczas za każdy dzień opóźnienia 

należne płatności będą pomniejsza-
ne o 1%.

Wnioski bezpłatnie pomogą wy-
pełnić pracownicy Urzędu Gminy 
w  Łagowie oraz za odpłatnością 
w  wysokości 30 zł. przedstawiciele 
ŚODR Modliszewice.

To mobilne centrum 
edukacyjno-informacyjne 
przeciwdziałania zmianom 
klimatu odwiedziło gminę 
Łagów

Dzięki staraniom i  złożonemu 
wnioskowi przez Panią Dorotę Ole-
jarską – Inspektora ds. Ochrony 
Środowiska w  Urzędzie Gminy Ła-
gów w  dniu 4 kwietnia br. (ponie-
działek) na placu przy Remizie OSP 
w  Łagowie pojawił się tzw. autobus 
energetyczny. 

Jest to mobilne centrum informa-
cyjno-edukacyjne (autobus miejski), 

które zostało wyposażone w najno-
wocześniejsze narzędzia pomocne 
w rozwiązywaniu problemów zwią-
zanych z efektywnością energetycz-
ną. Mieszkańcy Gminy Łagów mieli 
okazję zapoznać się bliżej z projek-
tem, który reprezentuje autobus 
energetyczny. 

Jego zadaniem jest zwiększenie 
świadomości społecznej na temat 
zmian klimatu i działań, jakie moż-
na podjąć, aby im przeciwdziałać. 
Podejmowanie kroków na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatu 
w  codziennym życiu i  otoczeniu: 
w  domu, w  pracy, w  szkole, lokal-

nym środowisku jest bardzo istotną 
kwestią. Zadaniem kampanii jest 
docieranie z  programem edukacyj-
nym bezpośrednio do odbiorców 
i  podnoszenie świadomości ekolo-
gicznej wśród społeczności lokalnej. 
Eksperci jeżdżący autobusem to 
grupa doradcza, która oferuje nie-
odpłatną, niezależną i  najbardziej 
aktualną wiedzę na tematy związane 
ze zmianami klimatu i  efektywno-
ścią energetyczną. 

Autobus cieszył się dużym za-
interesowaniem wśród mieszkań-
ców. Z  zaciekawieniem słuchali 
ekspertów i  oglądali różnego ro-

dzaju modele, tablice czy makiety 
prezentujące rozwiązania w  zakre-
sie efektywności energetycznej. 
Szczególną uwagę przykuwały m. 
in. model energooszczędnego okna, 
model oszczędzania wody czy mo-
del energooszczędnego oświetlenia 
ulicznego. 

Dzięki akcji „Autobus energe-
tyczny” każdy, kto znalazł się w jego 
wnętrzu poszerzył swoją wiedzę nt. 
w  jaki sposób można sporo zaosz-
czędzić na energii i zadbać o domo-
wy budżet, jednocześnie chroniąc 
środowisko.

/A.S./
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 Q Adamówki Łagów w pełnym składzie.

 Q Zawodniczki z Łagowa po jednym ze zwycięskich meczów.

Debiut żeńskiej drużyny piłki siatkowej 
z Łagowa w lidze zagnańskiej

10 kwietnia w hali sportowej 
GOSiR w Zagnańsku 
zainaugurowane zostały 
rozgrywki w Zagnańskiej 
Lidze Piłki Siatkowej Kobiet 
i Mężczyzn. Do rozgrywek 
przystąpiła spora ilość 
drużyn. Do grupy kobiecej 
zgłosiła się również drużyna 
z Łagowa pod nazwą 
„Adamówki”.

Dziewczęta pod opieką trenera 
Adama Stępnia trenują już przeszło 
3 lata. Przez ten czas brały głównie 
udział w  rozgrywkach na szczeblu 
międzyszkolnym, gdzie osiągały 
bardzo dobre wyniki. W  tym dwa 
razy docierając do półfinałów wo-
jewódzkich. Na bazie tych sukce-
sów trener wraz z  drużyną uznali, 
iż czas na kolejne, nowe wyzwanie. 
Stąd uczestnictwo w  lidze zagnań-
skiej organizowanej przez tam-
tejszy GOSiR. Dobra organizacja, 
profesjonalni sędziowie i  zespoły 
grające na wysokim poziomie to 
świetny sprawdzian dla łagowskich 
zawodniczek przed wejściem do 
profesjonalnej ligi organizowanej 
przez Polski Związek Piłki Siatko-
wej. Obecnie cała drużyna skupia 
się na najbliższych meczach czeka-
jących w  Zagnańsku. Jak na skład 

grający od niedawna w  typowych 
ustawieniach siatkarskich dziew-
częta bardzo dobrze dają sobie radę 
w  starciach z  bardziej doświadczo-
nymi zespołami. W  inauguracyjnej 
kolejce wygrały swój mecz z  ekipą 
„Trik” Kielce 2:0 w stosunku 25-22; 
25:16. W  II kolejce natomiast ule-
gły „Sparcie” Zagnańsk 0:2 (20:25; 
21:25). Pomimo, iż ten mecz „Ada-
mówki” przegrały, to bardzo do-
brze zaprezentowały się na tle sil-
niejszych rywalek, przysparzając 
im sporo problemów. W III kolejce 
dziewczęta wygrały z  zespołem 
„UKS4” Kielce 2:0 (25:22; 25:21). 
Następny mecz z  drużyną „Drem 
Team”, liderem rozgrywek przegra-
ły 2:0 (17:25; 20:25), ale cieszy fakt, 
że nawiązały równorzędną walkę. 
Po 4 kolejkach Łagowianki zajmują 
5 miejsce tracąc tylko 2 punkty do 
miejsca 3, natomiast 6 punktów do 
miejsca pierwszego. Aktualne wyni-
ki „Adamówek” i  tabelę rozgrywek 
można śledzić na stronie facebook: 
GOSiR Zagnańsk, na stronie inter-
netowej PZPS Kielce oraz w gazecie 
„Echo Dnia”. 

Aktualny skład „Adamówek” 
Łagów wygląda następująco: Babiń-
ska Katarzyna (kapitan drużyny) 
– rozgrywająca, Bal Sylwia – przyj-
mująca, Bęben Katarzyna – libe-

ro, Błońska Patrycja – środkowa, 
Dziarmaga Martyna – atakująca, 
Łach Karolina – środkowa, Mi-
zera Wiktoria – libero, Taborska 
Weronika – środkowa, Wodyńska 
Aleksandra – rozgrywająca, Wójcik 
Karolina – przyjmująca. 

Serdeczne podziękowania kie-

rujemy do Wójta Gminy Łagów za 
zapewnienie transportu dla drużyny 
oraz nauczycielom wychowania fi-
zycznego z GZS w Łagowie za udzie-
loną pomoc i współpracę.  

Trener żeńskiej  
drużyny siatkarskiej

Adam Stępień


