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Będzie obwodnica Łagowa
Jest umowa z marszałkiem
- Paweł Marwicki wójt gminy Łagów podpisał z Adamem Jarubasem, marszałkiem 
województwa świętokrzyskiego porozumienie w sprawie finansowania budowy 
obwodnicy Łagowa. Będzie nowa droga oraz chodniki i trasy rowerowe.

Pierwszy krok w kierunku 
budowy obwodnicy Łagowa 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 756 został wykonany.

W myśl podpisanego dokumentu 
gmina Łagów na własny koszt przy-

gotuje studium wykonalności wraz 
z koncepcją programowo-przestrzen-
ną oraz uzyska decyzję środowiskową 
dotyczącą budowy obwodnicy. Pozo-
stałe procedury przeprowadzą urzęd-
nicy marszałka. Inwestycję sfinansuje 
samorząd województwa.

Lada dzień ma być podpisane ko-
lejne porozumienie z marszałkiem. 
Tym razem w sprawie budowy tras 
pieszo-rowerowych na terenie gmi-
ny Łagów od Woli Zamkowej aż do 
miejscowości Sadków.

/AP/

W NUMERZE

Testowanie uczniów

88 uczniów Publicznego Gim-
nazjum w Łagowie przystąpiło 
w ubiegłym tygodniu do egzami-
nów gimnazjalnych

Kwiecień nie tylko dla nich był 
wyjątkowo stresującym miesią-
cem. Wcześniej testy wieńczące 
naukę w „podstawówce” pisali nasi 
szóstoklasiści.

Wyniki obu sprawdzianów po-
znamy pod koniec maja.

 Q Czytaj strona 7

W Łagowie  
powstanie 
uniwersytet

15 kwietnia odbyło się zebranie 
założycielskie Stowarzyszenia Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Łago-
wie Świętokrzyskim. 

Halina Janowicz oraz dr Jadwiga 
Kamińska, główne pomysłodaw-
czynie przedsięwzięcia. przybliżyły 
obecnym ideę edukacji osób w wie-
ku starszym. Patronat honorowy 
nad przedsięwzięciem objęli rektor 
kieleckiego uniwersytetu i wójt Ła-
gowa.

 Q Czytaj strona 2 Q Czytaj na stronie 3

 Q W piątek 24 kwietnia wójt Marwicki podpisał umowę z marszałkiem Jarubasem w sprawie obwodnicy Łagowa.

Ruszyły zajęcia dla niepełnosprawnych
W okresie od kwietnia do 
sierpnia 2015 r. w Ośrodku 
Twórczości Ludowej 
w Sędku w ramach projektu 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kielcach „Równi, 
lecz różni” prowadzone są 
zajęcia aktywizacyjne dla osób 
niepełnosprawnych.

Łącznie w warsztatach bierze 
udział 27 osób niepełnosprawnych, 
w tym 11 osób z gminy Łagów.



Spotkanie poprowadziły Pani Halina 
Janowicz oraz Pani dr Jadwiga 
Kamińska, główne pomysłodawczynie 
tego przedsięwzięcia. Organizatorzy 
przybliżyli obecnym ideę  edukacji  osób 
w wieku starszym i zasady  działania UTW. 

W spotkaniu wzięło udział blisko 50 osób z te-
renu gminy. Patronat honorowy nad utworzeniem 
UTW objął Rektor Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach prof. zw. dr hab. Jacek Sema-
niak oraz Wójt Gminy Łagów Paweł Marwicki. 
W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Łagów wyraził 
zadowolenie z tak dużej ilości osób zainteresowa-
nych ideą powstania UTW, życzył powodzenia, 
wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz 
planów, interesujących spotkań i wielu wrażeń, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobi-
stym. Swoją obecnością zaszczycili organizatorów 
także Pani Ewa Mikulko Z-ca Dyrektora Gmin-
nego Zespołu Szkół w Łagowie, Pan Jan Lechicki 
– lekarz, poeta, Pan Marek Bartkiewicz Przewod-
niczący Rady Gminy Łagów oraz radni i sołtysi. 

Założenie Stowarzyszenia UTW w Łagowie to 
pierwszy krok poczyniony w kierunku utworze-

nia tego rodzaju placówki oświatowej na terenie 
gminy Łagów. Na zebraniu założycielskim wybra-
no władze stowarzyszenia, tj. zarząd oraz komisję 
rewizyjną. 

Przybyłe osoby przedstawiły także swoje pro-
pozycje zajęć w strukturach UTW. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z pierwszej 
pomocy (umiejętność wykonania sztucznego od-
dychania), nauka pływania, kurs komputerowy, 
zajęcia taneczne, siłowania. Na kolejnym spotka-
niu, które odbędzie się 30 kwietnia 2015 r. o godz. 
17:00 w Urzędzie Gminy, przy ul. Iwańskiej, plano-
wany jest wykład pt. „Biologiczne czynniki ruchu 
– po co ćwiczyć”, po wykładzie spacer ul. Bardzką, 
ul. Antoniego Małka, ul. Kielecką na Rynek.  

Uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu pozwoli 
zapewne wielu osobom na rozwój własnej osobo-
wości, nawiązanie kontaktów z ludźmi, także ze 
środowisk naukowych i twórczych oraz poprawi 
jakość życia. 

Maksyma, która będzie przyświecać członkom 
stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Łagowie Świętokrzyskim brzmi: „Ludzie nie 
dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz 
starzeją się, bo się przestają bawić” (Mark Twain).

Będziemy mieli uniwersytet

 Q W spotkaniu wzięło udział 50 osób z terenu gminy Łagów.

bezpłatny miesięcznik 
samorządowy gminy Łagów

Wydawca:  
Urząd Gminy w Łagowie,  

ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów 
tel. 41-30-74-603

Redaktor naczelny: Anna Kędziora 
akedziora@lagowgmina.pl

Druk: 
ART-SERWIS,  

tel. 513-01-04-04  
Nakład: 1000 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca nie za-
mówionych ma teriałów oraz zastrzega sobie 
prawo do ingerencji w nadesłane teksty. 
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Powiat wspiera  
gminę Łagów

Kilkaset drzew (głównie lipy) i krzewów 
miododajnych zostanie posadzonych 
w tym roku na terenie gminy Łagów. 
Pieniądze na ten cel dostaniemy 
z budżetu powiatu kieleckiego.

- Starostwo Powiatowe w Kielcach, w trosce 
o zachowanie jak największej populacji pszczół 
i innych owadów zapylających, rozpoczęło 
w 2014 roku działania związane z zakupem oraz 
nasadzeniem drzew i krzewów miododajnych na 
terenie powiatu kieleckiego. 

Zmieniający się krajobraz, coraz liczniej-
sze zabudowania powodują, że wiele roślin                           
i związanych z nimi owadów (pszczół, trzmieli, 
motyli), traci swoje siedlisko i bezpowrotnie zni-
ka z naszego otoczenia - mówi Marek Kwiecień, 
członek zarządu Powiatu Kieleckiego.

W ubiegłym roku władze powiatu przezna-
czyły na ten cel ponad 26 tysięcy złotych. W tym 
roku postanowiły praktycznie podwoić kwotę - 
do 50 tysięcy złotych.

W kwietniu bieżącego roku, 18 gmin (w tym 
gronie znalazła się także gmina Łagów), na łącz-
ną kwotę 50  000,00 zł, podpisało umowę z Po-
wiatem Kieleckim o udzielenie pomocy finanso-
wej na ww. zadanie. 

Lista drzew i krzewów miododajnych prze-
widzianych do nasadzenia, została uzgodniona 
z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem 
Ornitologicznym z siedzibą przy Kozienickim 
Parku Krajobrazowym, by uniknięcia wprowa-
dzenia gatunków obcego pochodzenia.

Gmina Łagów jako jedna z pierwszych gmin 
w powiecie otrzyma także od samorządu po-
wiatu kieleckiego 5 tys. zł na realizację przed-
sięwzięcia z zakresu zadań modernizacyjnych i 
inwestycyjnych służących ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej, polegającego na konserwa-
cji urządzeń melioracji wodnych w msc. Piotrów 
i Wiśniowa. Zakończenie zadania planowane jest 
najpóźniej na 10.11.2015 r. Konserwacja rowów 
melioracyjnych reguluje gospodarkę wodną oraz 
zapobiega podtapianiu terenów rolniczych – 
mówi Wójt Gminy Łagów Paweł Marwicki.

15 kwietnia odbyło się zebranie Założycielskie Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łagowie Świętokrzyskim. 

 Q W spotkaniu założycielskim wziął udział wójt Paweł Marwicki, patron honorowy UTW.



Pomoc dla 
rolników
Wójt Gminy Łagów uprzejmie 

informuje rolników z gminy Łagów, 
że w związku z rozpoczętym nabo-
rem wniosków na 2015 rok zostały 
uruchomione dyżury stażystów, któ-
rzy bezpłatnie pomagają wypełniać 
wnioski obszarowe dla rolników.

Dyżury rozpoczęły się 15 mar-
ca 2015 roku i trwać będą  do 15 
czerwca 2015 r. w godzinach od 
08:00-15:00 w sali konferencyjnej 
w Urzędzie Gminy w Łagowie, przy 
ul. Iwańskiej 11, 26-025 Łagów. 

Mamy nowego 
prezesa OSP
W związku ze złożoną  

w grudniu 2014 r. rezygnacją do-
tychczasowego Prezesa Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Łagowie, w lutym 2015 r. wybra-
no na to stanowisko Pana Jerzego 
Szczukiewicza, który dotychczas  
w zarządzie sprawował funkcję 
skarbnika. 

Nowemu Prezesowi składamy 
serdeczne gratulacje i życzymy 
powodzenia w pełnieniu tak za-
szczytnej funkcji. 

Promuj gminę 
na jarmarku
Serdecznie zachęcamy gospo-

darstwa agroturystyczne, koła go-
spodyń wiejskich z terenu gminy 
Łagów do udziału w X Świętokrzy-
skim Jarmarku Agroturystycz-
nym, który odbędzie się w dniu 07 
czerwca 2015 r. na terenie Parku 
Etnograficznego w Tokarni koło 
Kielc. 

Podczas Jarmarku odbędą się 
następujące bloki: 

1.„Swojskie klimaty i święto-
krzyskie smaki”. 

2. Atrakcje dla dzieci: turniej ro-
dzinny, przejażdżki konne, bryczką 
i wiele innych. 

Szczegółowy regulamin uczest-
nictwa w Jarmarku oraz w kon-
kursie wraz z kartą zgłoszeniową 
dostępny jest na stronach www.
sejmik.kielce.pl, www.mwk.com.
pl lub w Urzędzie Gminy w Łago-
wie, ul. Słupska 4, u Pani Anny Kę-
dziora, tej. (41) 30-74-603, e-mail: 
akedziora@lagowgmina.pl. Termin 
zgłoszenia na Jarmark upływa 
w dniu 22 maja 2015 r.  Ilość miejsc 
ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

Święto strażaków
2 maja o godz. 11:30 w Łagowie 

rozpoczną się Gminne Obcho-
dy Dnia Strażaka. W programie: 
zbiórka jednostek OSP na Rynku 
w Łagowie, msza św. w Kościele 
Parafialnym w Łagowie, przejazd 
do OTL w Sędku, wręczenie od-
znaczeń zasłużonym strażakom. 
Serdecznie zapraszamy!
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W zajęciach aktywizacyjnych 
biorą udział mieszkańcy 
z terenu gmin: Łagów, Bieliny, 
Nowa Słupia i Raków. 

Łącznie w warsztatach bierze 
udział 27 osób niepełnosprawnych, 
w tym 11 osób z Łagowa, osiem 
z Bielin, cztery z Nowej Słupi i 4tyle 
samo z Rakowa. Zajęcia odbywają 
się cztery razy w tygodniu po pięć 
godzin.

Zajęcia prowadzone są w trzech 
pracowniach: 

- warsztaty w pracowni rękodziel-
niczej, w której za pomocą różnych 
technik plastyczno-technicznych 
uczestnicy mogą doskonalić spraw-
ności manualne, uczyć się precyzji, 
dokładności i estetyki oraz nabywać 
umiejętności pracy w grupie. Warsz-
taty rękodzielnicze prowadzi Pani 
Ilona Banakiewicz. 

- warsztaty w pracowni go-
spodarstwa domowego – tam też 
uczestnicy poznają techniki kuli-
narne i mogą rozwijać swoje umie-
jętności poprzez wykonywanie 
różnorodnych prac z zakresu przy-
rządzania posiłków, przygotowywa-
nia ciast i deserów, nakrywania i de-
korowania stołu, podawania potraw 
z zachowaniem higieny i bezpie-
czeństwa. Dowiedzą się jak obsługi-
wać sprzęt kuchenny, jak sprawdzać 
ważność produktów, jak dekorować 
i podawać potrawy. Zajęcia te z oso-
bami niepełnosprawnymi prowadzi 
Pani Agnieszka Bęben. 

- zajęcia w pracowni rehabili-
tacyjnej prowadzone są poprzez 
kinezyterapię oraz ćwiczenia ogól-
nousprawniające. Każde ćwiczenia 
dostosowane są indywidualnie do 
potrzeb osoby niepełnosprawnej. 
Na potrzeby zajęć rehabilitacyjnych 
zakupiony został sprzęt rehabilita-
cyjny, tj. stół do masażu, piłki reha-
bilitacyjne, materace, taśmy, ugul do 
ćwiczeń i zawieszeń. Pracownia zo-
stanie także doposażona w rowerek 
stacjonarny, steper i orbitrek. Re-
habilitację osób niepełnosprawnych 
prowadzi Pani Barbara Dulnik. 

Dotychczas w ramach zajęć rę-
kodzielniczych uczestnicy poznali 
technikę decoupage, którą zdobili 
doniczki, ramki, wykonywali także 
kwiaty z bibuły. Zaś w ramach zajęć 
kulinarnych uczyli się jak robić ka-
napki, piekli faworki, placek z jabłka-
mi oraz przygotowali dla wszystkich 

obiad w postaci placka ziemniacza-
nego z gulaszem i surówką. 

W ramach projektu planowane 
są także konsultacje neurologiczne 
i psychiatryczne oraz spotkanie in-
tegracyjne – piknik rodzinny. 

Uczestnicy lubią przebywać na 
zajęciach, są zaangażowani w każdy 
rodzaj proponowanej im aktywno-
ści. Mają możliwość nauczenia się 
konkretnych czynności oraz nawią-
zywania kontaktów i przyjaźni, któ-
re przenoszą się również na ich życie 
prywatne. Dzięki nabytym w zaję-
ciach aktywizacyjnych umiejętno-
ściom lepiej radzą sobie w życiu co-
dziennym i społecznym, są bardziej 
niezależni od innych i lepiej przysto-
sowani do życia w społeczeństwie 
– mówi koordynator projektu Pani 
Wioletta Kozłowska. 

Projekt „Równi lecz różni” finan-

sowany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajęcia aktywizacyjne dla osób 
niepełnosprawnych w Sędku

 Q Podczas zajęć aktywizacyjnych w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku.

W okresie od kwietnia do sierpnia 2015 r. w Ośrodku Twórczości Ludowej w Sędku 
w ramach projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach „Równi, 
lecz różni” prowadzone są zajęcia aktywizacyjne dla osób niepełnosprawnych.

 Q Zajęciom towarzyszy wyjątkowo radosna atmosfera.

Powstaną Warsztaty 
Terapii Zajęciowej?

Zajęcia aktywizacyjne dla osób 
niepełnosprawnych w Ośrodku 
Twórczości Ludowej w Sędku to 
preludium do utworzenia Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w tej 
miejscowości.

Zgodnie z obietnicami władz 
Powiatu Kieleckiego po zakoń-
czeniu finansowania unijnego 
w Sędku mają powstać Warszta-
ty Terapii Zajęciowej. Będzie to 
pierwsza taka placówka w gminie.
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45 uczniów ze szkół 
podstawowych klas 0-III 
oraz klas IV-VI z Piotrowa, 
Zbelutki, Czyżowa, Lechówka 
i Łagowa wzięło udział 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pod hasłem 
„Bezpiecznie na wsi – 
zwierzaki to nie pluszaki”, 
którego organizatorem 
jest Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
OR w Kielcach. 
Celem Konkursu było promowa-

nie pozytywnych zachowań związa-
nych z pracą i zabawą na terenach 
wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci 
na temat bezpieczeństwa i higieny 
pracy w gospodarstwie rolnym, a tak-
że rozbudzenie i rozwój wrażliwości 
estetycznej oraz indywidualnych 
zdolności twórczych wśród najmłod-
szych mieszkańców wsi. 

Zadaniem konkursowym było 
wykonanie pracy plastycznej, dowol-
ną techniką,  o tematyce związanej 
z zapobieganiem wypadkom z udzia-
łem zwierząt gospodarskich. 

Wszystkie prace nadesłane w ra-
mach konkursu były estetycznie wy-
konane i w sposób bardzo oryginalny 
przedstawiały wymaganą w konkur-
sie tematykę. Komisja konkursowa, 
w której skład wchodzili: Pan Zbi-
gniew Meducki Zastępca Wójta Gmi-
ny Łagów – Przewodniczący Komisji, 
Pani Luiza Szyndlarewicz Kierownik 
Biura Obsługi Szkół w Łagowie – 
członek komisji, Pani Jolanta Czer-

wiec – członek komisji, Pan Paweł 
Domański – członek komisji i Pani 
Anna Kędziora, w czasie oceny prac 
brała pod uwagę pomysłowość i in-
wencję twórczą uczestników konkur-
su i estetykę wykonania pracy. 

Wyniki konkursy były następujące:
W grupie klas 0-III: 
I miejsce zajęła Roksana Kołbuc – 

kl. „0” SP Łagów
II miejsce Izabela Zielonka – kl. 

III SP Lechówek
III miejsce Weronika Rycąbel – kl. 

I SP Zbelutka
W grupie klas IV-VI:
I miejsce należy do Ewy Wodyń-

skiej – kl. VI SP Piotrów
II miejsce Katarzyna Wodyńska – 

kl. VI SP Piotrów
III miejsce Oskar Szczykutowicz – 

kl. IV SP Piotrów. 
Dla wszystkich uczestników 

konkursu pn. „Bezpiecznie na wsi 
– zwierzaki to nie pluszaki” Wójt 
Gminy Łagów ufundował nagrody. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 17.04.2015 r. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy w Łagowie. Dzieci 
z uśmiechami na twarzach odebrali 
nagrody z rąk Wójta Gminy Łagów 
Pana Pawła Marwickigo oraz  Za-
stępcy Wójta Gminy Łagów Pana 
Zbigniewa Meduckiego. 

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu oraz 
życzymy powodzenia w kolejnych 
etapach konkursu, tj. wojewódzkim 
i centralnym.

A.Kędziora

Znamy laureatów „Bezpiecznie na wsi”
Jury miało nie lada problem, by spośród nadesłanych prac wyłonić te najładniejsze.  
Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 Q Z grona tak pięknych prac trudno było wybrać te najładniejsze.

 Q Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Podwójny jubileusz naszego krajana - Jana Lechickiego 
85 urodziny i 55-lecie pracy twórczej obchodził w marcu 
Jan Lechicki – lekarz, a także poeta, prozaik, fraszkopisarz, 
aforysta i publicysta. Z tej okazji w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach odbył się jego benefis w czasie którego 
aktorzy teatru im. Stefana Żeromskiego Teresa i Mirosław 
Bielińscy przedstawili program oparty na fragmentach 
utworów Jubilata.

Jan Lechicki urodził się w 1931 roku w Łagowie. Napisał ponad ty-
siąc felietonów i ponad 400 wywiadów. Przez wiele lat w publikował 
swoje felietony w „Słowie Ludu” i „Echu Dnia”. 

Od prawie 30 lat jest członkiem kieleckiego oddziału Związku Li-
teratów Polskich, obecnie pełni w nim funkcję wiceprezesa. Był także 
współtwórcą i pierwszym redaktorem naczelnym Eskulapa Święto-
krzyskiego.

Choć od wielu lat nie mieszka w Łagowie wciąż wspomina spędzone 
w nim dzieciństwo. - Mieszkałem na ulicy Słupskiej 58 obecnie jest 
tam inna numeracja. Dzieciństwo było trudne bo to były lata wojny, 
okupacji - opowiada. Pamięta targi w Łagowie i akcję rozbrojenie hi-
tlerowców przez polskich partyzantów. W benefisie udział wzięli Prze-
wodniczący Rady Gminy Łagów Pan Marek Bartkiewicz oraz Wójt 
Gminy Łagów Pan Paweł Marwicki. Jubilatowi składamy dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, niesłabnącego zapału oraz kolejnych lat pracy.  Q Podczas benefisu Jana Lechickiego z okazji 85 urodzin i 55-lecia pracy twórczej.
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Wielkanoc w Łagowie!

Palmy, stroiki, pisanki, kraszanki, 
kolorowe kurki i zające, wypiekane do 
wielkanocnych koszyków baranki. Te 
przepiękne cuda i cudeńka rękodzieła 
można było zobaczyć w czwartek 26 
marca 2015 na Gminnych Prezentacjach 
Tradycji Wielkanocnych w Łagowie. 

Ręcznie i misternie wykonane dzieła wysokiej 
jakości i wartości artystycznej prezentowały: 

Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowa, Sadko-
wa, Czyżowa, Lechówka, szkoły podstawowe ze 
Zbelutki Starej , Piotrowa, Rudy, Gminny Zespół 
Szkół w Łagowie, sołectwo Gęsice, Pani Eliza 
Kuca oraz świetlica środowiskowa z Łagowa. 

Podtrzymujemy tradycję, którą chciałybyśmy 
przekazywać dalej najmłodszym mieszkańcom 
naszej gminy. Dlatego bardzo chętnie uczest-
niczymy w takich lokalnych uroczystościach 
i zawsze wkładamy wiele serca w przygotowa-
nia – mówiły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Piotrowa Pani Anna Pająk i Bożena Bekus. 

Przygotowałyśmy koszyczki wielkanocne wy-
konane szydełkiem, które potem  usztywnione 
zostały krochmalem oraz baranki z masy solnej, 
upiekłyśmy także ciasta wielkanocne. Co roku 
bierzemy udział w tych spotkaniach wielkanoc-
nych  bo chcemy aby tradycja ta nie zanikła, 
a wręcz przyciągała jeszcze więcej mieszkańców 
naszej gminy. Gdyż jest to doskonała okazja aby 
się spotkać, porozmawiać i wczuć się w klimat 
nadchodzących świat wielkanocnych  – mówiły 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Czyżowa 
Agnieszka Skowrońska, Halina Roszczypała, Ha-
lina Śledź i Anna Szot. 

Prace wspólne wszystkich uczniów, w tym 
m.in. baranki, jajeczka dekorowane cekinami, 
kraszanki wyklejane kolorowym papierem tech-
niką quilling, palemki, kartki wielkanocne, wy-
konywane pod fachowym okiem pedagogów, 
którzy doradzali głównie w sprawie pomysłów na 
swoich stoiskach promowali uczniowie ze Zbelut-
ki, Piotrowa i Łagowa. 

Do stoiska szkoły ze Zbelutki Starej dołączyła 
się sołtys sołectwa Stara Zbelutka Pani Anna Łata, 
która prezentowała przepiękne własnoręcznie wy-
konane palmy wielkanocne z gałązkami bukszpa-
nu, baziami, kwiatami z bibuły, cieszące się ogrom-

nym zainteresowaniem. Jak wspomniała Pani Ania 
była to wspólna praca jej i Pani Marii Łaty. 

Rozmaite stroiki na stół wielkanocny oraz 
przepyszny „cytrynowiec” oferowały Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Sadkowa. – Chcemy kul-
tywować naszą lokalną tradycję, lubimy się spoty-
kać i wykonywać tego typu rękodzieło, które jak 
zaobserwowałyśmy z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Zachęcamy miesz-
kańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa 
w spotkaniu wielkanocnym w przyszłym roku  
– dodały Panie Małgorzata Serwata i Agnieszka 
Kargul. 

Smakołyki, stroiki i mnóstwo ozdób oraz przed-
miotów przydatnych na Wielkanoc można było 
znaleźć na wspólnym stoisku szkoły podstawowej  
z Rudy i sołectwa Ruda-Melonek. Był m.in. żurek 
wielkanocny z przepysznym swojskim chlebem, 
babeczki oraz różnego rodzaju ciasta i ciasteczka, 
które przyciągały smakoszy swoimi kształtami 
i barwami. Trzeba przyznać, że chętnych na te 
smakołyki nie brakowało.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Lechówka 
były pod dużym wrażeniem wszystkich wystaw, 

które  pokazywały bogatą tradycję rękodzieła     
i zwyczajów ludowych, związanych z Wielkano-
cą. Same mogły pochwalić się swoim kunsztem 
haftowanych serwetek do koszyczków wielka-
nocnych. Jak same mówią - Wszystko to wymaga 
wielu miesięcy pracy , dużej cierpliwości i zręcz-
ności – „Choć dla chcącego to nic trudnego”. 

Bogaty asortyment własnoręcznie wykona-
nych ozdób wielkanocnych przygotowały także 
Pani Eliza Kuca z Piotrowa, Pani Urszula Sławska 
ze świetlicy środowiskowej z Łagowa oraz Panie 
z sołectwa Gęsice. 

Swą obecnością na spotkaniu wielkanocnym 
w Łagowie zaszczycili obecnych wystawców 
Ksiądz Proboszcz Jerzy Beksiński oraz Zastępca 
Wójta Gminy Łagów Pan Zbigniew Meducki. 

Nie brakło chyba osoby wśród odwiedzających 
gminne prezentacje, która wyszłaby bez choćby 
małego świątecznego drobiazgu.

Serdecznie dziękujemy Paniom za przygoto-
wanie wystawy i za trud włożony w tą precyzyjną 
pracę, za talent którym zechciały się panie po-
dzielić z mieszkańcami naszej gminy.

A.K

Ręcznie i misternie wykonane dzieła wysokiej jakości i wartości artystycznej prezentowały panie  
z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łagów, a także uczniowie naszych szkół.

 Q Ozdoby wielkanocne prezentowane na kiermaszu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Chętnie je kupowano.

 Q Mieszkańcy podziwiali misternie wykonane kury na stoisku pani Elizy Kucy z Piotrowa.
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Kilkadziesiąt osób z gminy 
Łagów wzięło udział 
w szkoleniu zorganizowanym 
dla rolników pod hasłem 
„Zarządzenie gospodarstwem 
rolnym ze szczególnym 
uwzględnieniem korzyści 
z prowadzenia rachunkowości 
rolniczej w gospodarstwie 
rolnym”.

W dniach 16.04.-17.04.2015 r. 

w Urzędzie Gminy w Łagowie odby-
ło się bezpłatne szkolenie dla rolni-
ków z terenu gminy Łagów pn. „Za-
rządzenie gospodarstwem rolnym 
ze szczególnym uwzględnieniem 
korzyści z prowadzenia rachunko-
wości rolniczej w gospodarstwie rol-
nym”. Wzięło w nich udział 30 osób. 

Głównym celem szkolenia było 
przekazanie rolnikom informacji 
nt. korzyści bezpośrednich oraz po-
średnich płynących z prowadzenia 

rachunkowości w swoim gospodar-
stwie rolnym, która dostarcza da-
nych niezbędnych do sporządzenia 
rachunku ekonomicznego. Zagad-
nienia, które były poruszane pod-
czas szkolenia to zasady rachunko-
wości, rodzaje ksiąg rachunkowych, 
wykorzystywanie danych rachun-
kowości do podejmowania decyzji 
operacyjnych i rozwojowych w go-
spodarstwie rolnym. 

Wszyscy uczestnicy szkolenia 

otrzymali materiały szkoleniowe, 
wyżywienie na każdy dzień szkole-
nia oraz zaświadczenie o ukończe-
niu kursu. 

Szkolenie dofinansowane zostało 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania 111 „Szkolenia dla 
osób zatrudnionych w rolnictwie 
i leśnictwie” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 

A.K

Bezpłatne szkolenie dla rolników
- Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie ma wymierne korzyści - mogli się o tym  
przekonać ci, którzy przyszli na dwudniowe zajęcia z zarządzania gospodarstwem.

 Q Uczestnicy z uwagą wysłuchali wykładu pani Agnieszki Wawrzyk-Klaja. Q Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.

Plan gospodarki 
niskoemisyjnej w gminie
Gmina Łagów realizuje 
projekt „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej w gminie 
Łagów” finansowany w 85% 
z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2007 – 2013.

Projekt polega m.in. na opraco-
waniu Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej, wskazującego działania 
zmierzające do poprawy jakości 
powietrza w gminie poprzez zwięk-
szenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii oraz redukcję zużycia 
energii finalnej. Zadaniem planu 
jest ułatwienie pozyskania środków 
finansowych na te działania.

Dane do planu zostały pozy-
skane m.in. na podstawie ankiet 
skierowanych do mieszkańców 
Gminy. Uzyskane na ich podstawie 
informacje pozwolą na oszacowa-
nie wielkości emisji CO2 oraz roz-
poznanie możliwości w zakresie: 
instalacji/modernizacji nowych 
źródeł ciepła, instalacji OZE oraz 
termomodernizacji budynków. 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko

Doskonale znają baśnie
Hansa Christiana Andersena

Filia Biblioteki Publicznej 
i Biblioteka Szkolna 
w Zbelutce ogłosiły konkurs 
pisemny pt. z okazji 210 rocz. 
ur. pisarza. 

W dniu 10 kwietnia 2015r. 18 
ucz. kl. III-V uczestniczyło w kon-
kursie. Komisja Konkursowa wyło-

niła zwycięzców.
1. Aleksandra Kargul – I miejsce
2. Paweł Piotrowicz   – II miejsce
3. Aleksandra Miechowicz – III 

miejsce
Zwycięzcy otrzymali w nagro-

dę książki, dla każdego uczestnika 
przygotowano dyplomy. 

M. Karbowniczek, G. Lisińska

 Q Zwycięzcy, uczestnicy i organizatorzy konkursu.
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Stresujący miesiąc 
dla naszych uczniów

Na początku kwietnia 
test wieńczący naukę 
w „podstawówce” pisali 
szóstoklasiści. Od 21 do 23 
kwietnia 88 uczniów 
zdawało egzaminy 
gimnazjalne. 

Uczniowie musieli wykazać się  
szeroką wiedzą, gdyż egzaminy obej-
mowały: część humanistyczną obej-
mującą wiedzę o społeczeństwie, 
historię i język polski; część mate-

matyczno-przyrodniczą składającą 
się z przedmiotów przyrodniczych 
i matematyki oraz język obcy. I tak 
83 gimnazjalistów zdecydowało się 
zdawać język angielski, zaś tylko 5 
uczniów język niemiecki. Każdego 
dnia uczniowie otrzymali do roz-
wiązania dwa bloki zadań - pierwszy 
o godzinie 9, drugi o godzinie 11.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
będą znane dopiero za kilka tygodni. 
Wszystkim egzaminowanym życzy-
my jak najlepszych wyników.

Na terenie sołectwa Wiśniowa 
zrealizowano zadanie 
polegające na  
demontażu starego 
przepustu, który nie spełniał 
swoich funkcji, miał za małą 
przepustowość, gdyż podczas 
ulew pietrząca się woda 
zalewała okoliczne posesje. 

W tym celu wykonano podłoże 
pod nowy przepust i zamontowano 
nowy ramowy o wymiarach 4 x1,5 m. 
Ponadto  zmodernizowano już istnie-
jący przepust i tym samym zwiększo-
no jego przepustowość o 100 %. 

Koszt zadania to kwota w wysoko-
ści 32 tys. zł brutto w całości pokryta 
ze środków własnych gminy Łagów. 

Przepusty w sołectwie 
Wiśniowa już wymienione

Najpierw szóstoklasiści pisali test, później 
gimnazjaliści zmagali się z trzydniowym egzaminem 

 Q W ubiegłym tygodniu 88 uczniów zdawało egzamin gimnazjalny.

 Q Na szczęście po wyjściu z egzaminów humory naszym uczniom dopisywały.
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Drużyna łagowskich Żaków już trenuje
Od początku marca 2015 r. w klubie ŁKS Łagów powstała nowa drużyna złożona z chłopców urodzonych  
w latach 2006-2008. Jej trenerami są Damian Piotrowicz i Albert Brudek.
Treningi są prowadzone dwa 
razy w tygodniu we wtorki 
i czwartki o godz. 15.30. 

W każdej chwili można dołączyć 
do tej grupy i rozpocząć treningi. 
Aktualnie w drużynie „Żaków” tre-
nuje 22 zawodników: Stanisław Pa-
cyga, Dawid Buś, Kamil Banaczyk, 
Radosław Bera, Marceli Klimek, 
Oliwier Mizera, Maciej Jakubczyk, 
Jakub Uba, Adrian Biesiada, Bar-
tłomiej Biesiada, Wiktor Mizera, 
Krzysztof Nocoń, Szymon Skuza, 
Adrian Włodarczyk, Cezary Pająk, 
Kacper Partyka, Miroslaw Suchy, 
Karol Góral, Hubert Ortylewski, 
Radosław Oszuściński, Kacper Ko-
walik i Jakub Kotwa. 

Treningi prowadzą nasi młodzi 
trenerzy, którzy z powodzeniem 
występują w IV-ligowej drużynie 
Damian Piotrowicz i Albert Brudek. 

Liczymy, że z tak licznej grupy 
młodych adeptów piłki nożnej przy-
najmniej niektórzy wystąpią w przy-
szłości w naszej IV-ligowej drużynie.

G.Siwoń  Q Drużyna Żaków.


