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Kolejne spotkanie 
w sprawie budowy 
drogi S-74
10 marca br. w Świętokrzyskim 

Urzędzie Wojewódzkim odbyło 
się spotkanie samorządowców 
– „Grupy Roboczej ds. Budowy 
Drogi S74” z Wojewodą Świę-
tokrzyskim - Agatą Wojtyszek. 
Tematem spotkania było opraco-
wanie wspólnego stanowiska ws. 
budowy drogi ekspresowej S-74 
przez wszystkich obecnych samo-
rządowców.

 Q Czytaj na str. 3

Oficjalne otwarcie 
WTZ w Sędku

10 marca oficjalnie otwar-
to Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w  Ośrodku Twórczości Ludowej 
w  Sędku. Natomiast uczestnicy 
warsztatów z  udziału w  zajęciach 
korzystali od początku tego roku. 
Uroczystość zgromadziła wielu 
gości.

 Q Czytaj na str. 5

Spotkanie z tradycją 
wielkanocną!

W  wielkanocny nastrój prze-
pięknymi pisankami, stroikami, 
palmami i  koszyczkami 17 marca 
2016 r. wprowadziły mieszkańców 
gminy Łagów Gminne Prezentacje 
Tradycji Wielkanocnych na Rynku 
w Łagowie. 

 Q Czytaj na str. 6

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
Pełnych wiary, nadziej i miłości. 
Radosnego wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół  
oraz wesołego „Alleluja”  

mieszkańcom Gminy Łagów 

życzą

Przewodniczący Rady  
Gminy Łagów

Marek Bartkiewicz

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Honorowy  
Obywatel
Jan Lechicki, znany 
świętokrzyski lekarz 
i publicysta został 
honorowym obywatelem 
gminy Łagów. 

Tytuł przyznała mu Rada 
Gminy na wniosek władz i słu-
chaczy łagowskiego Uniwersyte-
ty Trzeciego wieku

 Q Czytaj na str. 2
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Jan Lechicki - honorowy obywatel gminy Łagów

We wtorek 22 lutego br. 
w Szkole Podstawowej 
w Łagowie odbyła się 
uroczysta sesja Rady Gminy 
w Łagów, podczas której na 
wniosek władz i słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Łagowie radni 
jednogłośnie przyjęli Uchwałę 
Nr XXI/177/16 w sprawie 
nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Łagów 
Panu Janowi Lechickiemu. 

Uroczystość rozpoczął Przewod-
niczący Rady Gminy Łagów Pan 
Marek Bartkiewicz, który serdecznie 
powitał w imieniu własnym, Wój-
ta Gminy Łagów, radych i licznie 
przybyłych gości. Następnie zapro-
sił głównego bohatera uroczysto-

ści o zajęcie honorowego miejsca, 
specjalnie przygotowanego na tą 
okoliczność. Wydarzenie uświetnił 
występ młodzieży z Gminnego Ze-
społu Szkół w Łagowie, która wraz 
z opiekunami przedstawiła fragmen-
ty utworów laureata we własnej in-
terpretacji. 

Po części artystycznej Przewodni-
czący Rady Gminy Łagów przedsta-
wił uchwałę w sprawie nadania tytu-
łu Honorowego Obywatela Gminy 
Łagów.  Treść laudacji Jana Lechic-
kiego odczytała Pani dr hab. Alina 
Biała, pracownik Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. Z jej treści 
wynika, iż Jan Lechicki, rodowity 
Łagowianin, z zawodu lekarz – spe-
cjalista medycyny ogólnej, pediatrii 
i organizacji służby zdrowia, z zami-
łowania poeta, prozaik, fraszkopi-
sarz, aforysta i publicysta. W uzna-
niu zasług na tym polu otrzymał 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi 
oraz złotą odznakę Zasłużonego 
Popularyzatora Wiedzy TWP. Za 
dokonania pisarskie został on wy-
różniony m. in. nagrodami w ogól-

nopolskim konkursie Mikołaja Reja, 
nagrodą m. Kielce za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości literackiej, 
upowszechnianie i ochronę kultury 
oraz nagrodą Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego za dokonania 
w zakresie twórczości literackiej. Ów 
blask uznania i nagród dla naszego 
laureata  oświetla także Łagów jako, 
że w swojej twórczości często po-
wraca do swojej rodzinnej miejsco-
wości, rozsławiając  w ten sposób jej 
dobre imię. 

W kulminacyjnym punkcie pro-
gramu uroczystości akt nadania ty-
tułu Honorowego Obywatela Gminy 
Łagów Panu Janowi Lechickiemi 
wręczyli Wójt Gminy Łagów Pan 
Paweł Marwicki, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Łagów Pan Marek 
Bartkiewicz i Zastępca Przewodni-
czącego Gminy Łagów Pani Izabela 
Garbacka-Łach. Zarówno Prze-
wodniczący Rady Gminy, jak i Wójt 
Gminy Łagów podkreślali nie tylko 
wybitne zasługi, ale i związki Jana 
Lechickiego z  Łagowem. Wyrazili 
również zadowolenie z faktu, że Ła-
gów posiada tak wybitnego i uzna-
nego obywatela.

Po wzruszającej ceremonii głos 
zabrali zaproszeni goście m.in. 
Stanisław Nyczaj - prezes Oddzia-
łu Kieleckiego Związku Literatów 
Polskich oraz członkowie związku, 
historyk literatury – prof. zw. dr 
hab. Jan Pacławski, były proboszcz 
parafii Łagów i honorowy obywatel 
Gminy Łagów ks. Dziekan Franci-
szek Grela, przedstawiciele Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Łagowie. 
Wszyscy złożyli gratulacje oraz 
wyrazili zachwyt, iż Gmina Łagów 
powiększyła skład honorowych 
obywateli. Następnie zabrał głos 
Pan Jan Lechicki, który serdecznie 
podziękował Wójtowi Gmin Łagów, 
Przewodniczącemu Rady Gminy, 
radnym i sołtysom za to wielkie wy-
różnienie. Podkreślił, iż gdzie by się 
nie znajdował zawsze czuje się oby-
watelem Gminy Łagów i nie zamie-
niłby tej małej ojczyzny, z którą wią-
że się ogromna ilość wspomnień, na 
żadną inną. Na zakończenie podzię-
kował młodzieży za piękny występ.  
Rodzinie i przyjaciołom za wsparcie 
oraz wszystkim zebranym za obec-
ność na tej uroczystości. 

/A.S./

 Q Wspólne zdjęcie laureata wraz z rodziną tuż po nadaniu tytułu.

 Q Głos zabrali wnioskodawcy nagrody, członkowie UTW w Łagowie.  Q Przemawia pan Jan Lechicki.
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KRONIKA DZIAŁALNOSCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
W związku z zakończeniem I semestru oraz z nadcho-
dzącą pierwszą rocznicą powstania UTW w Łagowie 
chcielibyśmy przedstawić mieszkańcom gminy spra-
wozdanie z naszej działalności:

• 15.IV.2015 r. – zebranie założycielskie, zatwierdzenie 
statutu, wybór zarządu,
• 30.IV.2015 r. - pierwszy wykład, pierwsze zajęcia z kijka-
mi nordic walking, ognisko, - do 17.VI.2015 r – regularne 
spacery z kijkami nordic walking + próby śpiewu,
• 06.VII. 2015 r. - data wpisania naszego uniwersytetu do 
Krajowego Rejestru Sądowego,
• 02.IX.2015 r. – wznowienie działalności po wakacjach: - 
regularne spacery z kijkami nordic walking, próby śpiewu 
– 1 x w tygodniu,
• 12.IX.2015 r. – wyjazd na Kongres Kobiet do Warszawy,
• 19.IX.2015 r. – 50-lecie budynku Szkoły Podstawowej 
w Łagowie - msza św., program artystyczny w szkole,
• 26.IX.2015 r. – udział w XII Rajdzie Pielgrzymkowym na 
Święty Krzyż,
• 06.X.2015 r. – uroczysta inauguracja działalności UTW 
w Łagowie: msza św., ślubowanie,

• 13, 20,X.2015 r. – spacery z kijkami nordic walking – p. 
Jadwiga Kamińska,
• 27.X.2015 r. – wykład doktora Jana Lechickiego z cyklu 
porozmawiajmy o zdrowiu „Choroby wieku starszego”,
• 30.X – 01.XI. 2015 r. –współudział w kweście na cmen-
tarzu parafialnym,
• 03.XI.2015 r. - rozpoczęcie szkolenia obsługi komputera 
– prowadzi Halina Girczys – Janowicz, robienie kotylionów 
na Święto Niepodległości.
• 11.XI.2015 r. – uczestnictwo w uroczystej mszy św. za 
ojczyznę.
• 17.XI.2015 r. – szkolenie komputerowe, wykład prof. dr 
hab. Marka Jóźwiaka z katedry ochrony środowiska uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Zanieczyszcze-
nie powietrza w Łagowie a zdrowie mieszkańców”,
• 28.XI.2015 r. – wyjazd do teatru im. S. Żeromskiego 
w Kielcach na spektakl „Dzieje grzechu”,
• 01, 08.XII.2015 r. – śpiewanie kolęd (pod okiem dyr. Ze-
społu Szkół p. W. Nawrockiego), nauka obsługi komputera, 
gimnastyka na sali gimnastycznej,
• 15.XII.2015 r. – spotkanie opłatkowe w OSP Łagów,
• 03.I.2016 r. – Aktywna niedziela: godz.14 – 15.00 –au-

dycja na żywo w radiu Kielce pn. „Łagów – dobre miejsce” 
(redaktor Krzysztof Żołądek rozmawia z członkiniami UTW 
o działalności, planach), godz. 17.00 – na zaproszenie 
UTW Teatru im. Cz. Wali z sanktuarium z Kałkowa-Godowa 
wystawi w Łagowie adaptację powieści Karola Dickensa pt. 
„Opowieść wigilijna” ,
• 05.I.2016 r. śpiewanie kolęd,
• 10.I.2016 r. – udział w Koncercie kolęd i pastorałek – ko-
ściół parafialny,
• 12, 19, 26. I. 2016 r. – nauka obsługi komputera, gimna-
styka na sali gimnastycznej, wykład nt. „Powstanie stycz-
niowe na kielecczyźnie” – p. Renata Bryk.
• 28.I.2016 r. – kulturalny czwartek – wyjazd do teatru na 
sztukę „Poskromienie złośnicy”,
• 02.II.2016 r. - nauka obsługi komputera, gimnastyka 
z elementami yogi,
• 09.II.2016 r. – nauka obsługi komputera, spotkanie 
„ostatkowe”.
(koniec i semestru, przerwa od 15 – 29 luty 2016, wzno-
wienie zajęć od 01 marca).

Serdecznie zapraszamy nowych członków.
Prezes UTW w Łagowie, Halina Girczys-Janowicz

Członkowie uniwersytetu na jednym ze spacerów 
z kijkam i Nordic Walking

Przedstawiciele UTW 
na Koncercie kolęd i pastorałek

Zebranie założycielskie  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie

Kolejne spotkanie w sprawie budowy drogi S-74
10 marca br. 
w Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim odbyło się 
spotkanie samorządowców – 
„Grupy Roboczej ds. Budowy 
Drogi S74” z Wojewodą 
Świętokrzyskim - Agatą 
Wojtyszek. 

Tematem spotkania było opra-
cowanie wspólnego stanowiska ws. 
budowy drogi ekspresowej S-74 
przez wszystkich obecnych samo-
rządowców. W  spotkaniu uczestni-
czyli: Koordynator  Grupy Roboczej 
ds. Budowy Drogi S-74 Zbigniew 
Meducki, Z-ca Wójta Gminy Łagów, 
Wiceprezydent Kielc Tadeusz Sayor, 
Wicemarszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego Jan Maćkowiak, Wójt 
Gminy Miedzianej Góry Zdzisław 
Wrzałka, Wójt Gminy Górno Prze-

mysław Łysak, Wójt Gminy Bieli-
ny Sławomir Kopacz, Wójt Gminy 
Mniów Mariusz Adamczyk, oraz 
członkowie Zarządu Powiatu kielec-
kiego Bogdan Gierada i Józef Szcze-
pańczyk.

Podczas spotkania, zostało przy-
jęte wspólne stanowisko ws. budo-
wy drogi S-74 wraz z opracowaniem 
pisma do Wicepremiera, Ministra 
Rozwoju Mateusza Morawieckiego 
o podjęcie następujących działań na 
rzecz przyśpieszenia budowy trasy.

1. Zagwarantowanie środków na 
realizację zadania (budowy drogi 
S74) w kontrakcie wojewódzkim.

2. Przyśpieszenie procesu wyda-
wania brakujących  decyzji środowi-
skowych i zapewnienie środków na 
prace przygotowawcze dokumen-
tacji oraz wypłatę odszkodowań za 
grunty.

Kontrakt wojewódzki jest obo-
wiązującym w  latach 2014-2023 
głównym porozumieniem rządu 
z  samorządami ws. koordynowania 
dużych, priorytetowych dla regio-
nów inwestycji. Ich finansowanie ma 
pochodzić z  różnych źródeł, m.in. 
z  regionalnych programów opera-
cyjnych i  zarządzanych na szczeblu 
krajowym programów unijnych 
oraz z budżetu państwa. 

Na liście podstawowej kontraktu 
dla woj. świętokrzyskiego, zapisano 
15 projektów. Są wśród nich inwe-
stycje drogowe i kolejowe. To m.in.: 
dokończenie przebudowy drogi 
ekspresowej S-7 Warszawa - Kra-
ków w regionie, budowa obwodnicy 
Opatowa w ciągu drogi S74 oraz ob-
wodnicy Morawicy na drodze kra-
jowej nr 73. Kontynuowana ma być 
także budowa tzw. małej obwodnicy 

Ostrowca Świętokrzyskiego. 
„- Najbardziej pożądaną inwe-

stycją z  kontraktu wojewódzkiego 
dla naszej gminy  jest budowa drogi 
S-74. Obecnie trasa znajduje się na 
liście warunkowej kontraktu wraz 
z  38 innymi zadaniami. Organi-
zowanie spotkań samorządowców 
z  Panią Wojewodą, służy wspól-
nemu lobbowaniu na rzecz budo-
wy drogi ekspresowej. Realizacja 
w/w  przedsięwzięcia pozwoli na 
wyprowadzenie ruchu samocho-
dów ciężarowych z centrum Łagowa 
podnosząc stopień bezpieczeństwa 
oraz ograniczając zanieczyszczenie 
miejscowości.– informuje koordy-
nator samorządowej „Grupy Ro-
boczej ds. Budowy Drogi S-74 Zbi-
gniew Meducki.  

Radosław Staniek

Badania zanieczyszczenia powietrza  
w Gminie Łagów 

W bieżącym roku przystąpiliśmy do realizacji umowy na wykonanie badań zanieczyszczenia 
powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 na terenie Gminy Łagów. Pomiary prowadzone będą przez 
specjalistów z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierownictwem prof. dr hab. 
Marka Jóźwiaka przez okres jednego roku za pomocą wyspecjalizowanej aparatury pomiaro-
wej. 

Na podstawie rocznych wyników pomiarów określone zostaną: 
-  główne źródła emisji pyłów oddziałujących na dany obszar, 
-  określone zostanie stężenie zapylenia w otoczeniu kopalni poza terenami górniczymi,
-  oceniony zostanie wpływ kopalni kruszyw na zapylenie powietrza na terenie Gminy Łagów.
Uzyskane wyniki badań będą stanowić podstawę do ewentualnego podjęcia działań w celu 

ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska.
D.Olejarska

OGŁOSZENIE
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa  
ogłasza, iż od 31 marca  

do 29 kwietnia rusza nabór wniosków na 
modernizację gospodarstw rolnych  
oraz na premie dla młodego rolnika. 

Wszelkie informacje w każdy czwartek w bu-
dynku Urzędu Gminy w Łagowie, II piętrto, 
pok 46 u p. Damiana Szpaka, starszego 

doradcy ŚODR w Modliszewicach  
(tel. 783-282-292) lub  

na stronie internetowej agencji:  
www.arimr.gov.pl.
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Ostrzeżenie przed wypalaniem traw
Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy o zagrożeniach na skutek wiosennego wypalania 

traw oraz pozostałości roślin na polach i łąkach.
Wypalanie roślinności powoduje: 
- zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
- ryzyko wzniecenia pożaru lasu oraz sąsiadujących obiektów,
- zatruwanie atmosfery dwutlenkiem węgla,
- degradację gleby,
- niszczenie mikrofauny /trzmieli, mrówek błonkówek itp./,
- niszczenie legowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa.
Utrwalił się mit, że wypalanie traw i słomy poprawia jakość gleby, jest 

swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Nadal wielu sądzi, że 
ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów. Ogień nie tylko 
zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia 
glebę. Po wypaleniu gleba ubożeje, system korzeniowy roślin zamiera, 
ginie flora oraz bakterie i grzyby, które powodują szybszą wegetację 
roślin. W ogniu ginie całe bogactwo przyrody.

Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmier-
nie zanieczyszczonej atmosfery - tysiące pożarów w skali kraju powo-
duje emisję dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych 
związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się 
stan zdrowia społeczeństwa. Bezmyślne wypalanie traw skutkuje nie-
jednokrotnie generowaniem kosztów akcji ratowniczo-gaśniczych. Każ-
da interwencja straży pożarnej to koszt rzędu kilkuset złotych, kwota ta 

pokrywana jest z budżetu Gminy.
W myśl art. 131 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 

r. każdy, kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, 
rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, podlega karze 
aresztu lub grzywny.

Rolnik wypalający trawy jest narażony na szereg kar związanych 
ze swoim postępowaniem. Oprócz kar, jakie może nałożyć policja czy 
prokuratura, karę może nałożyć Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Kary za wypalanie traw ustanawia także wiele aktów 
prawnych. Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wy-
kroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 
5000 zł. Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy 
się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego nie-
bezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 

Szanowni Mieszkańcy, apelujemy o rozwagę i przestrzegamy przed 
możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Wypa-
lanie traw, łąk i nieużytków jest prawnie zabronione. Wobec osób nie-
przestrzegających powyższych zasad bezpieczeństwa mogą być sto-
sowane środki egzekucji karno–administracyjnej. Zanim ktoś zacznie 
wypalać trawę, powinien zastanowić się, czy przez bezmyślność nie 
narazi życia swojego i innych.

 Q Przedsiębiorcy i zaproszeni goście z uwagą słuchali wystąpień specjalistów poszczególnych dziedzin

Spotkanie z przedsiębiorcami w Łagowie
9 marca br. odbyło się 
w Szkole Podstawowej 
w Łagowie spotkanie 
z przedsiębiorcami 
z Bielin, Łagowa i Nowej 
Słupi w sprawie funduszy 
unijnych oraz współpracy 
z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Kielcach pn. „ 
Powiat kielecki – małe 
i średnie przedsiębiorstwa 
– partnerstwo na rzecz 
rozwoju. 

W  spotkaniu, prócz lokalnych 
przedsiębiorców, udział wzięli: Bog-
dan Gierada, członek Zarządu Po-
wiatu w  Kielcach, sekretarz powiatu 
Barbara Piwnik, naczelnik Wydziału 
Informacji i Promocji Bożena Gumuł-
ka, radni powiatowi: Danuta Żebrow-
ska i  Marek Partyka, włodarze gmin: 
Paweł Marwicki, Wójt Gminy Łagów 
i  Andrzej Gąsior, Wójt Gminy Nowa 
Słupia. Wszystkich zebranych przy-
witał Starosta Powiatu Kieleckiego, 
Michał Godowski i  Przewodniczący 
Rady Powiatu w  Kielcach, Jan Cedro 
wprowadzając zainteresowanych w za-
kres poruszanych zagadnień. Było to 
pierwsze, zorganizowane przez Sta-
rostwo Powiatowe w  Kielcach wyda-
rzenie adresowane do już aktywnych 
przedsiębiorców lub osób zamierzają-
cych rozpocząć działalność gospodar-
czą na terenie powiatu kieleckiego. 

Cykl spotkań z przedsiębiorcami, 
dotyczy różnych form wsparcia oraz 
możliwości współpracy z  Powiato-
wym Urzędem Pracy w  Kielcach, 
a  także promocji głównie małych 
i  średnich przedsiębiorstw. W  spo-
tkaniu wzięły udział osoby odpo-
wiedzialne za wdrażanie funduszy 
unijnych i projekty, dlatego była  to 
także doskonała okazja do rozmo-

wy  z  profesjonalnymi doradcami 
z   urzędu pracy. Prowadzący spo-
tkanie, Karol Kaczmarski, prezes 
Zarządu Świętokrzyskiego Centrum 
Innowacji i  Transferu Technologii 
podkreślił, że obecnie pracodawcy 
mogą korzystać z  szerokiego wa-
chlarza form wsparcia. 

Przedsiębiorca powinien do-
kładnie przeanalizować sytuację 
swojego biznesu, oszacować poten-
cjał rozwojowy, a potem skorzystać 
z  narzędzi, które daje Regionalny 
Program Operacyjny czy chociaż-
by urząd pracy. Jako pierwsza głos 
zabrała Małgorzata Stanioch, dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kielcach, która omówiła sytuację 
na lokalnym rynku pracy, przed-
stawiła informację o instrumentach 

rynku pracy oraz usługach świad-
czonych przez PUP dla pracodaw-
ców. Dyrektor przedstawiła także 
metody wspierania pracodawców 
i  bezrobotnych w  ramach aktywi-
zacji zawodowej. W  drugiej części 
spotkania, przedsiębiorcy zapoznali 
się z  możliwościami pozyskiwania 
dodatkowych środków finansowych 
na prowadzenie działalności, wzbo-
gacania jej i  rozwijania w  oparciu 
o  fundusze z  programów unijnych. 
Anna Kucharczyk, kierownik Od-
działu Zarządzania RPO Departa-
mentu Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego przedstawiła moż-
liwości pozyskania dofinansowania 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej, w  szczególności opowie-

działa o  możliwościach pozyskania 
dofinansowania ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. 

W  międzyczasie przedsiębiorcy 
zadawali sporo pytań, na które po-
szczególni fachowcy wyczerpująco 
i  przystępnie odpowiadali. Po za-
kończeniu każda z przybyłych osób 
mogła skorzystać z indywidualnych 
konsultacji ze specjalistami ds. fun-
duszy europejskich. 

Organizatorzy spotkania mają 
nadzieje, że uzyskane informacje 
zostaną wykorzystane przy ubiega-
niu się o pomoc  w rozpoczęciu jak 
również w celu rozwoju już prowa-
dzonej działalności gospodarczej.

/A.S./
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Oficjalne otwarcie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Sędku

10 marca oficjalnie otwarto 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Ośrodku Twórczości 
Ludowej w Sędku. 

Natomiast uczestnicy warsztatów 
z  udziału w  zajęciach korzystali od 
początku tego roku. Uroczystość 
zgromadziła wielu gości. W  wy-
darzeniu uczestniczył starosta kie-
lecki – Michał Godowski, Bogdan 
Gierada - członek Zarządu Powia-
tu w  Kielcach odpowiedzialny za 
obszar pomocy społecznej, Anna 
Bielna – dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kiel-
cach, Paweł Marwicki – Wójt Gminy 
Łagów, na terenie której funkcjonują 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sęd-
ku oraz włodarze gmin, których 
mieszkańcy korzystają z  ośrodka: 
Alina Siwonia - Wójt Gminy Ra-
ków i Andrzej Gąsior - Wójt Gminy 
Nowa Słupia, a  także Andrzej Mi-
chalski - dyrektor  świętokrzyskiego 
oddziału PFRON oraz radni powia-
tu kieleckiego: Danuta Żebrowska 
i Marek Partyka.

Niezwykłymi bohaterami tego 
dnia byli podopieczni warsztatów, 
którzy z okazji otwarcia wraz z opie-

kunami przygotowali specjalny 
spektakl zatytułowany „Zło dobrem 
zwyciężaj”. Przebrani, na tle przy-
gotowanej własnoręcznie dekoracji, 
przedstawiali własną interpretację 
odwiecznej walki dobra ze złem. 
Występujących nagrodzono grom-
kimi brawami na stojąco. Szczególne 
wzruszenie oglądających wywołała 
entuzjastycznie wykonana piosenka 
„Nasze życie będzie jak poemat...”.

Wójt Gminy Łagów Paweł Mar-
wicki podziękował staroście kielec-
kiemu Michałowi Godowskiemu 
oraz członkowi Zarządu Powiatu 
Bogdanowi Gieradzie za wsparcie 
inicjatywy utworzenia WTZ w Sęd-
ku. - Dziękuję, że mogliśmy stworzyć 
razem te warsztaty. Pragnę zazna-
czyć, że ośrodek praktycznie w 100 
proc. finansowany jest przez powiat 
kielecki i PFRON, a wkładem gminy 
jest budynek, w którym funkcjonuje 
– zaznaczył wójt Łagowa. - Ośrodek 
tętni życiem, widać wielką radość 
uczestników, że mogą tu być oraz 
spotykać się ze swoimi znajomymi 
i przyjaciółmi, a nie siedzieć samot-
nie w domu. Ogromnie cieszę się, że 
takie miejsce na terenie naszej gmi-
ny mogło powstać - dodał.

 Q Licznie zaproszeni goście w trakcie uroczystości  Q Symboliczne otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sędku

 Q Wielkanocne rękodzieło uczestników warsztatów cieszyło się dużym 
zainteresowaniem

Starosta kielecki również podzię-
kował za wszelką pomoc w utworze-
niu warsztatów, a wójtom ościennych 
gmin za zaangażowanie w  organi-
zację codziennego transportu dla 
uczestników zajęć. - Pragnę pogra-
tulować całej społeczności Łagowa 
tej szczególnej w swej wymowie ini-
cjatywy. Dzisiejsze otwarcie również 
dla nas jest wyjątkowe. Zależy nam 
na tym, by podopieczni czuli się tu 
jak u siebie w domu. Niech ośrodek 

dobrze służy osobom potrzebują-
cym. Wszystkim podopiecznym 
oraz pracownikom życzymy samych 
dobrych chwil – mówił starosta Mi-
chał Godowski.

Po części oficjalnej goście uroczy-
stości zwiedzili ośrodek, podziwiali 
także ozdoby wielkanocne wykona-
ne własnoręcznie przez uczestników 
warsztatów, którzy wraz z opiekunami 
i kierownictwem doskonale przygoto-
wali się do tej uroczystości.         /A.S./

Autobus energetyczny 
mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania 
zmianom klimatu odwiedzi gminę Łagów.

W dniu 4 kwietnia br. (ponie-
działek) w godz. 9.00 -17.00 na 
placu przy Remizie OSP w Łago-
wie będziemy mogli wziąć udział 
w projekcie dotyczącym zwięk-
szenia świadomości społecznej 
na temat zmian klimatu i działań, 
jakie można podjąć, aby im prze-
ciwdziałać.

Podejmowanie kroków na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klima-
tu w codziennym życiu i otoczeniu: 
w domu, w pracy, w szkole, lokalnym 

środowisku jest bardzo istotną kwe-
stią. Pomoże nam w tym mobilne 
centrum informacyjno-edukacyjne 
(autobus miejski), które zostało wy-
posażone w najnowocześniejsze na-
rzędzia pomocne w rozwiązywaniu 
problemów związanych z efektywno-
ści energetyczną. Zadaniem kampanii 
jest docieranie z programem eduka-
cyjnym bezpośrednio do odbiorców 
i podnoszenie świadomości ekolo-
gicznej wśród władz, mieszkańców 
i przedsiębiorców. Eksperci jeżdżący 

autobusem tworzą grupę doradczą, 
która oferuje nieodpłatną, niezależną 
i najbardziej aktualną wiedzę na te-
maty związane ze zmianami klimatu 
i efektywnością energetyczną. 

Autobus jest wyposażony w mo-
dele, tablice, makiety prezentujące 
rozwiązania w zakresie efektywności 
energetycznej. Jest w nim m.in.: 
•  model energooszczędnego okna, 

model oszczędzania wody, ener-
gooszczędnego oświetlenia, model 
przegrody zewnętrznej, rekuperatora, 

•  model prezentujący rozwiązania dla 
energetyki wiatrowej, 

•  model prezentujący system efek-
tywnego zarządzania kosztami 
energii w szkole, 

•  model prezentujący nowoczesne 
rozwiązania dla infrastruktury wod-
no - ściekowej, 

•  model oświetlenia zewnętrznego, 
model kolektora słonecznego, mo-
del ogniwa fotowoltaicznego. 
Zapraszamy wszystkich, którzy 

dbają o domowy budżet, eksperci pod-
powiedzą jak można sporo zaoszczę-
dzić, a zarazem zadbać o środowisko.

Więcej informacji  
na temat kampanii na stronie  
www.autobusenergetyczny.pl

D. Olejarska
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 Q KGW Sadków na festiwalowej scenie

KGW Sadków na przeglądzie
6 marca w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu 
w Stąporkowie spotkały się zespoły 
z województwa świętokrzyskiego, 
by rywalizować o wejście do finału 
XII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych 
w Daleszycach. 

Do eliminacji w Stąporkowie zgłosiła się 
spora ilość chętnych,  która konkurowała 
w 3 kategoriach: chóry, zespoły ludowe oraz 
zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne 
W przesłuchaniach wzięły udział repre-
zentantki Gminy Łagów - panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Sadkowie: Agnieszka 
Kargul, Zofia Czekaj, Maria Rusiecka, 
Małgorzata Serwata, Małgorzata Kargul, 
Teresa Kargul, Stanisława Góral, Małgo-
rzata Kargul, które walczyły o przejście 
do kolejnego etapu w kategorii zespołów 
ludowych. Nasze panie zaprezentowały 
przygotowane na tę okoliczność utwory 
zgodnie z regulaminem przeglądu.  Za 
udział w eliminacjach otrzymały pamiąt-
kowy dyplom.

/A.S./

 Q Przedstawiciele władz lokanych z  zainteresowaniem oglądają prze-
piękne ozdoby

 Q Wystawcy cieszyli się z ogromnej ilości kupujących świąteczne ozdoby Q Zainteresowanie kiermaszem wielkanocnym było ogromne

Spotkanie z tradycją wielkanocną!
W wielkanocny nastrój 
przepięknymi pisankami, 
stroikami, palmami 
i koszyczkami 17 marca 
2016 r. wprowadziły 
mieszkańców gminy Łagów 
Gminne Prezentacje Tradycji 
Wielkanocnych na Rynku 
w Łagowie. 

Celem tegorocznego spotkania 
z Wielkanocą było podtrzymywanie 
i  przekazywanie tradycji Wielka-
nocnych, włączanie dzieci i  mło-
dzieży do aktywnego uczestnictwa, 
wymiana pomysłów, doświadczeń 
i prezentacja twórczości artystycznej 
naszych mieszkańców.

W  tegorocznej edycji prezen-
towały się panie z  Kół Gospodyń 
Wiejskich z  Piotrowa, Lechówka, 
Sadkowa i  Zbelutki Starej, panie 
z  sołectwa Gęsice, Ruda-Melonek, 
młodzież ze wszystkich szkół z  te-

renu gminy oraz indywidualni wy-
stawcy z Gminy Łagów – Pani. Tere-
sa Gancarska i Eliza Kuca. 

Wystawy uginały się pod cię-
żarem tradycyjnych wypieków 
wielkanocnych, baranków z  ciasta 
drożdżowego, palm, kolorowych 
pisanek, ręcznie robionych serwet, 
wyrobów z  masy solnej i  wielu in-
nych niezwykłych ozdób świątecz-
nych. W  trakcie imprezy można 
było nie tylko zaczerpnąć inspiracji 
wielkanocnych, skosztować pysz-
nych dań przygotowanych przez 
gospodynie, ale także poczuć nie-
powtarzalny klimat nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych.

Na prezentacjach wielkanocnych 
obecni byli przedstawiciele lokalne-
go samorządu, m.in. Wójt Gminy 
Łagów - Paweł Marwicki, Zastępca 
Wójta Gminy – Zbigniew Meducki, 
Skarbnik Gminy Łagów – Małgorza-
ta Sitarz.

Impreza cieszyła się sporym za-
interesowaniem. Zebrani goście  nie 
tylko cieszyli podniebienia, ale i oczy 
podziwiając misternie wykonane 
ozdoby wielkanocne. Zaś dla wy-

stawców była to świetna promocja 
tradycji i kultury naszego regionu.

Efekty prac można podziwiać na 
zdjęciach zamieszczonych na stronie 
www.lagowgmina.pl. /A.S./
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Zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
w OSP na terenie Gminy Łagów

W marcu odbyły się zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze 

w jednostkach działających w Gmi-
nie Łagów. 

Na spotkaniach podsumowano mi-
niony rok oraz całą kadencję. Przed-
stawiono także plany jednostki na rok 
2016. Następnie przeprowadzono wy-
bory w wyniku, których nowym pre-
zesem OSP Sędek został Pan Wojciech 

Błosiński, natomiast w Piotrowie na 
kolejną kadencję został wybrany Pan 
Konrad Domagała. W OSP w Łagowie 
prezesem pozostał Pan Paweł Garstka, 
zaś w Sadkowie na stanowisku został 
dotychczasowy prezes Władysław Łata. 
W trakcie spotkań zostały wybrane za-
rządy poszczególnych jednostek oraz 
przedstawiciele do zarządu gminnego  
i delegaci na zjazd gminny. Na zebra-

niach byli obecni: członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego - Bogdan Gierada, 
Wójt Gminy Łagów - Paweł Marwicki 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Ła-
gów – Marek Bartkiewicz, którzy pogra-
tulowali wybranym władzom nomina-
cji. Podkreślali równocześnie jak ważna 
jest praca strażaków i jaki budzi podziw 
wśród mieszkańców gminy. Formacje 
Ochotniczej Straży Pożarnej są waż-

nymi i pożytecznymi jednostkami dla 
społeczeństwa gminnego, ale także 
ogólnopolskiego. Bardzo pozytywnie 
mieszkańcy oceniają pracę, zaangażo-
wanie oraz oddanie druhów w jednost-
kach OSP na terenie gminy Łagów. 

Więcej informacji o wyborach w OSP 
na str. internetowej gminy w zakładce 
aktualności: www.lagowgmina.pl

/A.S./

 Q Wspólne zdjęcie uczestników zebrania strażackiego w Sędku i Piotrowie.

 Q Zastępca Wójta Pan Zbigniew Meducki w trakcie odczytyw ania swojej 
kwestii

„Bajkowe czytanie” w Szkole 
Podstawowej w Zbelutce

W ramach XXIV Tygodnia Kul-
tury Języka w Województwie 

Świętokrzyskim dzieci ze szkoły 
w  Zbelutce zorganizowały w  raz ze 
swoimi opiekunami spektakl pt. 
„Bajkowe czytanie”. 

Przedstawienie dotyczyło zna-
nych i  lubianych książek oraz bajek 
dla najmłodszych. Każdy występ 
poprzedzony był fragmentem książ-
ki czytanym przez zaproszonych na 
tę okazję specjalnych gości. Byli to 
m. in. Zastępca Wójta Gminy Łagów 
– Zbigniew Meducki, Kierownik 
Biura Obsługi Szkół – Luiza Szyn-
dlarewicz, dyrektorzy szkół z tereny 
gminy : Wiesław Nawrocki, Małgo-

rzata Bęben, Elżbieta Ginał, sołtys 
sołectwa Zbelutka Stara – Anna Łata 
oraz nauczyciele i  rodzice uczniów 
uczęszczających do szkoły w  Zbe-
lutce. 

Na koniec głos zabrał Pan Wójt 
Zbigniew Meducki, który podzięko-
wał za zaproszenie na to wydarzenie 
i  zachęcał młodych ludzi, aby dbali 
o język, który nadaje każdemu spo-
łeczeństwu tożsamość narodową. To 
właśnie od młodego pokolenia zale-
ży jak będzie wyglądała przyszłości 
polski. Jeśli zaginie język zaginie 
cały naród.

/A.S./

 Q Uczestnicy spotkania w trakcie luźnej dyskusji

Wieczorek poetycki z okazji Dnia 
Kobiet w czytelni w Łagowie

W  niedzielę 6 marca z  okazji 
święta kobiet odbył się wie-

czór poetycki pt. „Jestem kobietą” 
zorganizowany przez pracownika 
czytelni panią Małgorzatę Gadow-
ską-Skibińską. 

Podczas spotkania wszystkie pa-
nie czytały poszczególne fragmenty 
książek dotyczących płci pięknej. 
Zebrani zapoznali się także ze zna-
czeniem swoich imion. Przeprowa-
dzono również konkurs na najpięk-
niej ozdobiony kwiat. 

Na spotkaniu byli obecni Wójt 
Gminy Łagów Paweł Marwicki 

i  Przewodniczący Rady Gminy 
Łagów Marek Bartkiewicz, którzy 
jako komisja  konkursowa wyłonili 
trzy najlepsze kompozycje. Trzecie 
miejsce zajęła Pani Stefania Pióro, 
drugie Pani Agnieszka Zięba. Zwy-
ciężczynią konkursu na najlepiej 
ozdobiony kwiat została Pani Agata 
Maruszak. 

Na koniec Pan Wójt wraz z  Pa-
nem Przewodniczącym wręczyli 
kwiaty wszystkim paniom i  złożyli 
najserdeczniejsze życzenia z  okazji 
ich święta. 

/A.S./
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Z wiedzą pożarniczą za pan brat.

 Q Uczestnicy przed rozpoczęciem konkursu

 Q Zwycięzcy w swoich kategoriach wiekowych odbierali nagrody z rąk dh Jerzego Szczukiewicza.

Znamy nazwiska uczniów, 
którzy o pożarnictwie wiedzą 
najwięcej. 

W poniedziałek, 14 marca 2016 r. 
o godz. 10 uczniowie szkół podsta-
wowych z terenu naszej gminy oraz 
uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w  Łagowie rozpoczęli rywalizację 
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobie-
ga pożarom”, która miała na celu 
sprawdzenie ich wiedzy z  zakresu 
ochrony przeciwpożarowej. Łącznie 
w konkursie wzięło udział 17 uczest-
ników, w tym 6 gimnazjalistów i 11 
uczniów szkół podstawowych, któ-
rzy zwyciężyli we wcześniejszych 

eliminacjach szkolnych. 
Wszystkich zgromadzonych na 

konkursie serdecznie powitał Za-
stępca Wójta Gminy Łagów Pan 
Zbigniew Meducki. W  kilku sło-
wach wyraził zadowolenie z tak du-
żej liczby uczestników oraz podkre-
ślił, że to właśnie młodzież stanowi 
doskonały przykład jak powinniśmy 
zapobiegać pożarom. Następnie 
rozpoczęła się najtrudniejsza część 
konkursu – rozwiązanie testu. Zada-
niem uczestników było rozwiązanie 
w  ciągu 30 minut testu jednokrot-
nego wyboru składającego się z  20 
niełatwych pytań. 

Po krótkiej przerwie potrzebnej 
na sprawdzenie testów, wypisanie 

dyplomów, poproszono wszystkich 
z powrotem do sali, gdzie rozpoczę-
ła się ceremonia wręczania dyplo-
mów oraz nagród dla laureatów tj. 
trójki najlepszych uczniów w każdej 
grupie wiekowej. Komisja konkur-
su w składzie: Przewodniczący – st. 
kpt. Artur Potrzeszcz z  Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w  Kielcach oraz Prezes Za-
rządu Gminnego Związku OSP RP 
w  Łagowie, wyłoniła następujących 
zwycięzców. W  grupie gimnazjali-
stów najlepsi okazali się : I miejsce – 
Klaudia Pietrzak, II miejsce – Anna 
Religa, III miejsce – Dominika Cia-
para. Natomiast w  grupie uczniów 
szkół podstawowych I miejsce zajął 

Oskar Sczykutowicz (SP Piotrów), II 
miejsce Bartosz Szyszka (SP Zbelut-
ka), zaś III miejsce Wiktoria Tłuścik 
(SP Piotrów). Nagrody dla zwycięz-
ców ufundował Wójt Gminy Łagów 
Pan Paweł Marwicki. 

Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy wiedzy i  zapału do trudnej 
dość służby jaką jest ratowanie ży-
cia i  mienia ludzkiego. Eliminacje 
gminne wyłoniły reprezentantów 
Gminy Łagów do eliminacji powia-
towej, która odbędzie się 14 kwiet-
nia 2016 roku. Trzymamy kciuki za 
powodzenie w  eliminacji powiato-
wej i dalszej. 

/A.S./


