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Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom 

składają 
Paweł Marwicki, wójt Gminy Łagów

oraz 
Marek Bartkiewicz

Przewodniczący Rady Gminy Łagów

Nasz człowiek 
w zarządzie
powiatu

Czytaj na str. 3

Bogdan Gierada mówi 
o wsparciu dla gminy Łagów  
i planach na przyszłość.

Ćwicz razem 
z nami!

Na zajęcia sportowo-siło-
we na siłowni i sali fitness 
serdecznie zaprasza kobiety 
i mężczyzn w każdym wieku 
instruktor siłowni Klaudiusz 
Lasota z Łagowa.

Czytaj na str. 4



Gmina Łagów przystąpiła do realizacji 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 realizowanego 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD).

W tym roku organizacją odpowiedzialną za 
pozyskanie oraz dystrybucję żywności jest 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łagowie. 
Pozyskano 18 ton żywności z przeznaczeniem 

dla 1 300 osób wskazanych przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Łagowie spełniających 
kryteria dochodowe. 

Każda osoba kwalifikująca się do pomocy 
otrzymała następujące produkty żywnościowe: 
mleko, cukier, olej, makaron świderki oraz mie-

lonkę wieprzową. 
Żywność była wydawana w Remizie OSP w Ła-

gowie przez strażaków ochotników z Łagowa. 
Składamy serdeczne podziękowania straża-

kom z Łagowa za przeprowadzoną akcję. 
A.K

Pomoc żywnościowa dla 
mieszkańców gminy Łagów
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Darmowa nauka 
pływania dla uczniów

Od marca do maja 2015 roku uczniowie 
klas II i III szkół podstawowych z terenu 

Gminy Łagów będą brali udział w realizacji 
projektu „Umiem pływać”. 

Z nauki pływania w ramach projektu sko-
rzysta 60 uczniów ze szkół podstawowych z Ła-
gowa, Piotrowa i Zbelutki. Zajęcia odbywać się 
będą w 4 grupach po 15 osób. Kurs nauki pły-
wania przewiduje 20 wyjazdów po 1 godzinie 
zajęć na basenie dla każdego ucznia

Gmina Łagów w realizację projektu wnosi 
wkład własny w postaci zapłaty za transport, tj. 
dowóz dzieci na pływalnię.

Projekt zakłada systematyczny udział dzieci 
w zajęciach pozalekcyjnych, a jego głównym 
celem jest upowszechnienie aktywności fizycz-
nej oraz nabycie podstawowych umiejętności 
pływania. Jest także świetną propozycją uczest-
niczenia w dodatkowych zajęciach sportowych 
dla uczniów, którzy chcą podejmować aktyw-
ność fizyczną również poza obowiązkowymi 
zajęciami wychowania fizycznego. Zachęca do 
systematycznego uprawiania sportu w czasie 
wolnym od nauki oraz do prowadzenia zdro-
wego i aktywnego stylu życia

Operatorem programu wybranym przez 
Ministerstwo Sportu i Tu-

rystki został Wojewódzki 
Szkolny Związek Sporto-
wy w Kielcach.

Los bezpańskich  
zwierząt nie jest  
nam obojętny
Gmina Łagów podejmuje szereg działań, 

aby obejmować opieką bezpańskie zwierzęta 
oraz  zapobiegać ich bezdomności.

W 2015 roku na ten cel w budżecie zabez-
pieczone zostały środki w kwocie 45 000 zło-
tych.  Środki te przeznaczone będą na opiekę 
weterynaryjną, odławianie bezpańskich zwie-
rząt, opiekę w schronisku oraz utylizację pad-
łych bezpańskich zwierząt.

Bezpańskie zwierzęta z terenu Gminy Ła-
gów po odłowieniu trafiają do schroniska w Ja-
niku lub przekazywane są do adopcji. 

Zachęcamy mieszkańców do adopcji bez-
pańskich zwierząt. 

W ramach adopcji takiego zwierzęcia za-
pewniamy sterylizację/kastrację i niezbędne 
szczepienia.

Gmina pokrywa również, w całości koszt 
sterylizacji, kastracji i uśpienia ślepych miotów 
zwierząt domowych. Zabiegi te, finansowane 
są mieszkańcom naszej Gminy, po wypełnieniu 
stosownego oświadczenia, które można pobrać 
w Urzędzie Gminy i do wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel.

Czekamy na 
Państwa opinie

Drodzy Czytelnicy. Dziś oddajemy w Wasze 
ręce drugi numer „Naszej Gazety Łagow-

skiej” w nowej szacie graficznej. 
Mamy nadzieję, że bardziej nowoczesny układ 

gazety przypadnie Państwu do gustu. 
Żywimy wielką nadzieję że poruszane przez 

nas tematy sprawią, iż na stałe zagościmy w Pań-
stwa domach. 

Czekamy na Wasze opinie i propozycje tema-
tów, którymi powinniśmy się zająć. 

Piszcie na adres: Redakcja „Naszej Gaze-
ty Łagowskiej”, ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów,  
e-mail: akedziora@lagowgmina.pl lub dzwońcie pod 
numer telefonu  41 30 74 603.

Zespół redakcyjny
„Naszej Gazety Łagowskiej”

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. 

1300 mieszkańców otrzymało 18 ton produktów żywnościowych.

 Q Żywność rozdawali strażacy ochotnicy.



Szkolenia  
dla rolników
Wójt Gminy Łagów informuję 

rolników z terenu gminy Łagów, iż 
w dniach:

10.03.2015 r. Szkoła Podstawowa 
w Starej Zbelutce

13.03.2015 r. Remiza OSP w Pio-
trowie

16.03.2015 r. Remiza OSP w Łago-
wie

odbędą się szkolenia na temat „Za-
sad wypełniania wniosków o przyzna-
nie płatności obszarowych na 2015 
rok”.

Szkolenie poprowadzą pracownicy 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Kielcach. 

Wszelkie informacje pod nr telefo-
nu: (41) 30-74-121 wew. 27.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych rolników. 

Ponad sto kobiet 
skorzystało 
z bezpłatnych 
badań 
mammograficznych 
i cytologicznych

111 kobiet skorzystało z bez-
płatnych badań mammograficz-
nych i cytologicznych

W  dniach 23.02. – 24.02.2015 
r. w Łagowie zagościł cytomam-
mobus, w którym kobiety mo-
gły dokonać bezpłatnych badań 
mammograficznych w  wieku 
50 -  69 lat oraz cytologicznych 
w wieku 25 - 59 lat. Organizato-
rem badań było Świętokrzyskie 
Centrum Onkologii. 

Z badań mammograficznych 
skorzystało 39 kobiet, zaś ba-
danie cytologiczne wykonało 
72 kobiety. Jak informuję Pani 
Dorota Węglińska Koordynator 
Mobilnej Pracowni Badań Dia-
gnostycznych Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii liczba kobiet 
z gminy Łagów, które wykonały 
badanie cytologiczne umożliwia-
jące wczesne wykrywanie raka 
szyjki macicy była rekordowa. 
Takiego wyniku nie udało się 
osiągnąć w żadnej innej gminie 
w  całym województwie święto-
krzyskim. 

Serdeczne podziękowanie 
składamy Panu Stanisławowi Pie-
trzakowi „Kruszywa Pietrzak” Sp. 
J. za pomoc i nieodpłatny prze-
wóz cytomammobusa, który sta-
cjonował przy Ośrodku Zdrowia 
w Łagowie. 

A.K
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Ma 57 lat, wykształcenie wyż-
sze, absolwent Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Kielcach oraz 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. 

Pracuje w Starostwie Powia-
towym w Kielcach, gdzie pełni 
funkcję członka zarządu powiatu.

Wspólnie z żoną Elżbietą wy-
chowali dwoje dzieci i doczekali 
się wnucząt. 

Jego hobby to sport i turystyka.

Bogdan Gierada

Ma 57 lat, kolejną kadencję 
zasiada w Zarządzie Powiatu 
Kieleckiego i zapowiada, że 
w polityce nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa. 
Bogdan Gierada z Zamkowej 
Woli opowiedział nam 
o swoich planach na 
przyszłość i o tym co chce 
jeszcze zrobić dla gminy 
Łagów.

* Jest Pan jedynym mieszkań-
cem gminy Łagów, który zasiada 
w  Radzie Powiatu Kieleckiego. Do 
tego jest Pan członkiem Zarządu 
Powiatu Kieleckiego. Czym się Pan 
zajmuje w starostwie?

- Zajmuję się takimi zagadnienia-
mi jak zdrowie i polityka społeczna. 
Nadzoruję pracę takich instytucji jak: 
Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia 
i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, Powiatowe 
Centrum Usług Medycznych w Kiel-
cach, Szpital Powiatowy w Chmielni-
ku, Świętokrzyskie Centrum Matki 
i Noworodka w Kielcach oraz pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze na 
terenie Powiatu Kieleckiego. 

* W ostatnich wyborach uzyskał 
pan najlepszy wynik ze wszystkich 
kandydatów do Rady Powiatu. Jak 
Pan myśli, czym Pan zasłużył sobie 
na takie uznanie?

- Kandydując w okręgu Łagów, 
Bieliny i Nowa Słupia otrzymałem 
2043 głosy. Trudno powiedzieć jed-
noznacznie czym zaskarbiłem sobie  
uznanie mieszkańców. Myślę, że nie 
bez znaczenia jest to, że gdy tylko 
mogę chętnie pomagam ludziom.

W poprzedniej kadencji mięliśmy 
także sporo inwestycji na terenie 
powiatu, w szczególności na terenie 
gminy Łagów. 

* Czy możemy liczyć na kolejne 
powiatowe inwestycje na terenie 
gminy?

- Oczywiście będę mocno zabiegał 
o kolejne inwestycje w gminie Łagów. 
Najważniejszym dla mnie tematem 
jest droga Sadków - Zbelutka Stara 
- Zbelutka Nowa, dokończenie chod-
ników na ulicy Bardzkiej, wymiana 
nawierzchni na terenie sołectw Czy-
żów. Te inwestycje powinny by wyko-
nane jeszcze w tym roku.

* Podobno od pewnego czasu 
mocno zabiega Pan o powstanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Sędku. Kiedy placówka zostanie 

uruchomiona? 
- Robię wszystko, by powstała 

jeszcze w tym roku i dzięki dobrej 
współpracy z wójtem Pawłem Mar-
wickim, wszystko wskazuje na to, że 
tak się stanie. Przyniesie to podwójną 
korzyść. Po pierwsze osoby niepełno-
sprawne nie tylko z gminy Łagów, ale 
także ościennych, będą miały zapew-
nioną opiekę, a po drugie budynek 
w Sędku zostanie zagospodarowany. 

* Oprócz tego, że jest Pan radnym, 
członkiem zarządu powiatu, działa-
czem PSL, to jeszcze członkiem pre-
zydium Związku Leśników Polskich 
Regionu Radomskiego. Dla rodziny 
chyba nie zostaje wiele czasu? 

- Faktycznie niewiele. Wyjeżdżam 
z domu o godzinie 6, a wracam nie-
jednokrotnie o 21. Na szczęście dzie-
ci już są dorosłe, więc mogę więcej 
czasu niż kiedyś poświęcić pracy 
i działalności społecznej. Przed laty 
żona powiedziała do mnie, że zajmę 
się polityk jak dzieci dorosną, dzie-
ci dorosły więc się zajmuję polityką 
(śmiech).

* Rozumiem, że w polityce jesz-
cze nie powiedział Pan ostatniego 
słowa?

- Lubię zmiany i nowe wyzwania. 
Myślę, że coś jeszcze więcej mogę 
w polityce osiągnąć.

* Co robi Pan w wolnych chwi-
lach?

- Oglądam sport, uwielbiam też 
spacery i podróże.

*Dziękuję za rozmowę
  Artur PEDRYC

Nasz człowiek w składzie 
Zarządu Powiatu Kieleckiego
W ostatnich wyborach zdobył ponad dwa tysiące głosów. Po raz kolejny zasiada 
w Zarządzie Powiatu Kieleckiego. Zapewnia, że mieszkańcy Łagowa mogą na niego 
liczyć. Mowa o Bogdanie Gieradzie z Zamkowej Woli.

 Q Bogdan Gierada z Zamkowej Woli jest jedynym przedstawicielem naszej gminy w Radzie Powiatu Kieleckiego.
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Im mieszkańcy wsi ufają najbardziej
Najmłodszy ma 31, 
najstarszy 66 lat. W całej 
gminie odbyły się wybory 
sołtysów. Prezentujemy 
tych, którzy przez 
najbliższe cztery lata będą 
reprezentować mieszkańców 
poszczególnych wsi.

Tegoroczne wybory sołtysów 
cieszyły się sporym zainte-

resowaniem mieszkańców gmi-
ny.  Przez kilka kolejnych tygodni 
w poszczególnych miejscowościach 
odbywały się zebrania. Na wybory 
przychodziło niejednokrotnie po-
nad sto osób.

Najwyższa frekwencja towarzy-
szyła wyborom sołtysa sołectwa 

Piotrów. Na zebraniu wyborczym 
pojawiło się tam 121 osób. Niewie-
le mniejszym zainteresowaniem 
cieszyły się wybory w Łagowie, 
gdzie przyszło 108 osób. Wysoka 
frekwencja towarzyszyła także wy-
borom w miejscowościach Gęsice 
i Stara Zbelutka gdzie w zebraniu 
uczestniczyło po 91 osób i miejsco-
wości Sędek - 89 osób.

Były też miejscowości, w których 
w porównaniu do poprzednich wy-
borów frekwencja wzrosła o kil-
kaset procent. W Starej Zbelutce 
cztery lata temu sołtysa wybierało 
17 osób. W tym roku 53. 

Prezentujemy  osoby, które re-
prezentują poszczególne sołectwa. 

/A.P./

Sołtys sołectwa Czyżów
Wiek: 37 lat
Stan cywilny: żonaty, ma 2 synów
Wykształcenie : zawodowe
Funkcję sołtysa sprawuje 2 kadencję
Hobby: gra w piłkę nożną

Wiesław Lasek

Sołtys sołectwa Duraczów 
Wiek: 55 lat, dwoje dzieci
Funkcję sołtysa sołectwa Duraczów sprawu-

ję trzecią kadencję. 
Hobby: spacery, książka, dobry film.

Stanisława Żebrowska

Sołtys sołectwa Gęsice
Wiek: 44 lata
Stan cywilny: mężatka, dwoje dzieci
Funkcję sołtysa sołectwa Gęsice sprawuję 

trzecią kadencję. 
Hobby: spacery, dobry film

Bożena Utnik

Sołtys sołectwa Łagów
Wiek: 58 lat, mężatka, ma czworo dzieci
Funkcję sołtysa sołectwa Łagów pełni po 

raz drugi. Obecnie pełni funkcję radnej i wice-
przewodniczącej Rady Gminy Łagów.

Izabela Garbacka-Łach

Sołtys sołectwa Małacentów
Wiek: 36 lat
Funkcję sołtysa sołectwa Małacentów spra-

wuje po raz drugi
Hobby; sport, muzyka

Katarzyna Taborska

Przez kilka kolejnych tygodni we wszystkich sołectwach gminy Łagów odbywały się zebrania. Mieszkańcy wybierali osoby, które będą reprezentowały ich wsie. 

W zdrowym ciele zdrowy duch
Pod tym hasłem do zajęć 
sportowo-siłowych na 
siłowni i sali fitness 
serdecznie zachęca i zaprasza 
kobiety i mężczyzn w każdym 
wieku instruktor siłowni - 
Klaudiusz Lasota z Łagowa. 

Jak mówi Pan Paweł Pustuła 
z Łagowa, który systematycznie 
korzysta z siłowni  – „Atmosfera 
na siłowni jest miła, sympatyczna  
i wesoła”.

W każdy wtorek w godzinach od 
17:30 do 19:30  i czwartek od 19:00 
do 21:00 w budynku Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie mogą 
Państwo bezpłatnie korzystać z róż-
nego sportowego rodzaju sprzętu 
siłowego.

 „Jest duży wybór i każdy znaj-
dzie coś dla siebie” - mówi Klau-
diusz Lasota

Wyposażenie siłowni i sali fitness 
składa się z następujących urządzeń 
: suwnice, sztanga atlas, bieżnia, 
platforma wibracyjna, steper, ro-
werek wibracyjny, pas wibracyjny 
i orbitrek. 

„Urządzenia te są łatwe w obsłu-
dze i bezpieczne. Co najważniejsze, 
jak już wcześniej wspominaliśmy 
korzystanie z nich jest zupełnie bez-
płatne” – mówi Klaudiusz Lasota. 

Karol Zając z Łagowa i Hubert 
Sitarski z Nowego Stawu – systema-
tycznie korzystają z siłowni, a naj-
częściej ze sztangi. Jak sami mówią 

„ Przychodzą tu ćwiczyć dla swoje-
go zdrowia, dobrego samopoczucia 
i pięknej sylwetki”. 

„Siłownia czy sala fitness to spo-
sób nie tylko by wypracować mię-
śnie, ale także sposób na aktywne 
spędzenie wolnego czasu”— wyja-
śnia Klaudiusz Lasota. 

W br. udało się doposażyć siłow-
nię w dodatkowy sprzęt, zakupiono 
bowiem 365kg obciążenia oraz gryf 
łamany. Siłownię doposażono dzię-
ki środkom pochodzącym z Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 

Fitness dla każdego!
Proste kroki taneczne, świet-

ne kombinacje ruchów, a przede 
wszystkim duża dawka dobrej 
zabawy i motywującej muzyki to 
wszystko mogą Państwo znaleźć na 
bezpłatnych zajęciach fitness adre-
sowanych do mieszkańców naszej 
gminy. 

Wszystkich zainteresowanych 
uprzejmie informujemy, iż te for-
my ćwiczeń prowadzone przez 
wykwalifikowanego instruktora 
Piotra Stączek odbywają się w każ-
dy poniedziałek i środę w godz. od 
18:00 do 19:00 w Szkole Podstawo-
wej w Łagowie oraz w każdy piątek 
o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej 
w Czyżowie. 

Serdecznie zapraszamy do spor-
towych aktywności i zdrowego try-
bu życia!

/A.K./

 Q Siłownia w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie.

 Q Sala fitness w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie.
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Im mieszkańcy wsi ufają najbardziej

Sołtys sołectwa Melonek-Ruda
Wiek: 52 lata
Stan cywilny: mężatka, 10 dzieci, 3 wnucząt
Funkcję sołtysa sołectwa Melonek-Ruda 

sprawuje po raz drugi. 
Hobby: muzyka, kocha ludzi i pomagać innym.

Zofia Biesiada

Sołtys sołectwa Nowy Staw
Wiek: 52, mężatka, troje dzieci
Funkcję sołtysa sołectwa Nowy Staw spra-

wuje trzecią kadencję.  
Wykształcenie: zawodowe
Hobby: szycie

Grażyna Grzesik

Sołtys sołectwa Piotrów
Wiek: 62 lata, 5 dzieci, 5 wnucząt
Funkcję sołtysa sołectwa Piotrów pełni od 33 lat. 
Hobby: czytanie książek, historia, sport. 
Jak sam mówi: jest społecznikiem i jest 

uczynny dla ludzi. 

Stanisław Sitarski

Sołtys Sołectwa Płucki
Wiek: 58 lat
Funkcję sołtysa sołectwa Płucki sprawuje 

już po raz trzeci. 
Hobby: sport, kwiaty, rośliny, zwierzęta.

Stefan Maluszczak

Sołtys sołectwa Sadków  
Wiek: 63 lata
Wykształcenie : zawodowe
Funkcję sołtysa pełni już po raz szósty. 
Hobby: sport

Władysław Łata

Sołtys sołectwa Sędek
Wiek : 33 lata
Stan cywilny: mężatka, 2 córki
Wykształcenie: zawodowe
Hobby: sport, przyroda, muzyka
Funkcję sołtysa pełni po raz drugi. 

Justyna Dachowska

Sołtys sołectwa Winna
Wiek: 59 lat
Stan cywilny; mężatka, ma czterech synów
Wykształcenie : zawodowe rolnicze, emeryt
Funkcję sołtysa sołectwa Winna sprawuje 

drugą kadencję. Hobby: uprawianie kwiatów

Jadwiga Stopaj

Sołtys sołectwa Wiśniowa
Wiek: 31 lat
Stan cywilny : kawaler
Wyksztalcenie : średnie
Funkcję sołtysa pełni drugą kadencję
Hobby: jazda na rowerze

Łukasz Bera

Sołtys sołectwa Wola Łagowska
Wiek: 60 lat
Wykształcenie : zawodowe
Funkcję sołtysa sprawuje po raz pierwszy. 

W latach 2002-2006 pełnił funkcję radnego 
Rady Gminy Łagów. 

Marian Duda

Sołtys sołectwa Nowa Zbelutka
Wiek: 38 lat, zamężna, córka Patrycja
Wykształcenie: technik ekonomista 
Hobby: muzyka, sport
Funkcję sołtysa sołectwa Nowa Zbelutka 

sprawuję drugą  kadencję. 

Agnieszka Religa

Sołtys sołectwa Stara Zbelutka
Wiek: 41 lat, mężatka, troje dzieci
Wykształcenie: technik-ekonomista
Funkcję sołtysa sołectwa Stara Zbelutka 

sprawuję czwartą kadencję. 
Hobby: historia i sport.

Anna Łata

Sołtys sołectwa Złota Woda 
Wiek: 66 lat, mężatka, dwoje dzieci
Wykształcenie : wyższe 
Funkcję sołtysa sołectwa Złota Woda spra-

wuję trzecią kadencję. 
Hobby: dobra książka, krzyżówka.

Krystyna Sikora

Sołtys sołectwa Zamkowa Wola
Wiek: 32 lata.
Stan cywilny: mężatka, ma 2 dzieci.
Wykształcenie: średnie
Funkcję sołtysa sprawuje pierwszy raz. 
Hobby: czytanie książek, muzyka, sport.

Kamila Jabłońska

Sołtys sołectwa Lechówek
Wiek : 57 lat, żonaty, 
Wykształcenie : zawodowo – budowlane
Funkcję sołtysa sołectwa Lechówek sprawu-

je 3 kadencję.
Hobby: gra na harmonii, film.

Adam Nadziałek

Przez kilka kolejnych tygodni we wszystkich sołectwach gminy Łagów odbywały się zebrania. Mieszkańcy wybierali osoby, które będą reprezentowały ich wsie. 
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24 stycznia 2015 r. Gminne 
Koło Pszczelarzy w Łagowie 
zrzeszające w swoich 
szeregach 76 członków 
oraz 3605 rodzin pszczelich 
obchodziło 50-lecie swojej 
działalności. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. w Kościele Parafialnym 

w Łagowie, której  przewodniczył  
Ks. Jerzy Beksiński Proboszcz Pa-
rafii pw. Św. Michała Archanioła 
w Łagowie. Na zakończenie mszy 
św. w podziękowaniu za odprawio-
ną mszę św. członkowie Gminne-
go Koła Pszczelarzy przekazali dla 
ks. Dziekana Jerzego Beksińskiego 
owoce pracy pszczół. 

Dalsza część uroczystości odby-
ła się w domu weselnym „Kama”. 
W spotkaniu uczestniczyli: Miro-
sław Worobik Wiceprezydent Pol-
skiego Związku Pszczelarskiego, 
a zarazem Dyrektor Technikum 
Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, 
Michał Godowski Starosta Kielecki, 
Bogdan Gierada Członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego, Paweł Mar-
wicki Wójt Gminy Łagów, Marek 
Bartkiewicz Przewodniczący Rady 
Gminy Łagów, Leszek Szwed i Ste-
fan Nachyła  W-ce Prezesi Święto-
krzyskiego Związku Pszczelarskiego, 
Janusz Jabko Skarbnik Świętokrzy-
skiego Związku Pszczelarskiego, 
Kazimierz Rej Sekretarz Święto-
krzyskiego Związku Pszczelarskiego, 
Tadeusz Cieślak Członek Zarządu 
Świętokrzyskiego Związku Pszcze-
larskiego, Iwona  Łodo ze Święto-
krzyskiego Związku Pszczelarskie-
go, Krzysztof Kozłowski i Krzysztof 
Olszewski Prezesi „Apikoz”, Andrzej 
Włodarczyk Prezes Koła Pszczela-
rzy w Suchedniowie, Paweł Garstka 
Prezes Zarządu OSP w Łagowie, 
Zdzisław Zwoliński Przewodniczą-
cy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Łagów, Marek Dziurzyński Leśni-

czy Leśnictwa Orłowiny, Andrzej 
Matok Prezes „Pneu-Mat”, Marek 
Lisiński „Prezes „Lispol”, Andrzej 
Kotwa Prezes Piekarni Łagów, Sta-
nisław Pustuła, Grzegorz Tyrała, 
Eugeniusz Dziarmaga oraz pszcze-
larki i pszczelarze Gminnego Koła 
Pszczelarzy w Łagowie. 

Po uroczystym wprowadzeniu 
sztandarów, w tym m.in. sztandaru 
Gminnego Koła Pszczelarzy w Ła-
gowie, Świętokrzyskiego Związku 
Pszczelarskiego w Kielcach, Miej-
sko-Gminnego Koło Pszczelarzy 
w Suchedniowie oraz Rejonowego 
Koło Pszczelarzy w Stąporkowie, 
przeznaczono czas na wystąpienia 
gości oraz ciekawie przedstawio-
ną historię łagowskich pszczelarzy 
w prezentacji Prezesa Gminnego 
Koła Pszczelarzy w Łagowie An-
drzeja Dąbrowskiego. 

W podziękowaniu za działal-
ność na rzecz wychowywania kolej-
nych pokoleń miłośników pszczół 
i  pszczelarstwa ku pożytkowi nas 
wszystkich pamiątkowe grawerto-
ny oraz upominki okolicznościowe 

na ręce Prezesa Andrzeja Dąbrow-
skiego złożyli : Michał Godowski 
Starosta Kielecki, Bogdan Gierada 
Członek Zarządu Powiatu Kielec-
kiego, Paweł Marwicki, Wójta Gmi-
ny Łagów, Marek Bartkiewicz Prze-
wodniczący Rady Gminy Łagów, 
Zdzisław Zwoliński Prezes SRGŁ, 
Paweł Garstka Prezes Zarządu OSP 
w Łagowie oraz Michał Worobik 
W-ce Prezydent PZP. 

Następnie przyszedł czas na od-
znaczenia i uhonorowania za dzia-
łalność w dziedzinie pszczelarstwa. 
I tak na wniosek Gminnego Koła 
Pszczelarzy w Łagowie Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi nadał odzna-
ki honorowe ,,ZASŁUŻONY DLA 
ROLNICTWA” dla Kazimierza Par-
tyki i Andrzeja Matoka. W uznaniu 
zasług za działalność pszczelarską 
dla Polskiego Związku Pszczelar-
skiego złotą odznakę PZP otrzymał 
Bolesław Zemsta, srebrną otrzymali 
Tadeusz Bezak, Czesław Dąbrowski, 
Marian Błaszkiewicz, zaś brązową 
Zbigniew Sławski, Janusz Rusak, 
Paweł Haniecki, Jan Masternak, 

Ryszard Pastuszyński, Wiesław Ko-
łbuc, Eugeniusz Dziarmaga, Leszek 
Sławski, Marian Haniecki, Henryk 
Różycki, Józef Rej. 

Wszystkim odznaczonym ser-
decznie gratulujemy. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali od organiza-
torów pamiątkowy folder wydany 
z okazji 50-lecia Koła oraz gadżety 
promocyjne i efekty pracy pszczół. 

Pięknie zorganizowana i przepro-
wadzona uroczystość, pozostawiła 
tak wśród gości jak i organizatorów 
miłe, niezapomniane wrażenia.

Na zakończenie pszczelarska do-
bra rada: 

„Kto miód je i mleko pije 
dziadka swego przeżyje,
chyba że dziadek za młodu 
również jadł dużo miodu”

„Kto miód łyka jak koń bryka”

„W pszczelim kicie 
drzemie życie”

,,Nie dokuczaj pszczole 
bo żądłem ukole”.

Koło Pszczelarzy w Łagowie obchodzi
okrągły jubileusz swojej działalności
W swoich szeregach ma 76 członków oraz 3605 rodzin pszczelich. Istnieje od pięćdziesięciu lat!

 Q Członkowie Gminnego Koła Pszczelarzy w Łagowie na pamiątkowej fotografii wykonanej w czasie jubileuszu.

 Q Wójt Paweł Marwicki, podarował członkom koła pamiątkowy grawerton.  Q W obchodach 50-lecia wzięli udział starosta kielecki i członek zarządu powiatu.
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 Q Jasełka w wyjątkowej scenerii zaprezentowały dzieci ze szkoły w Łagowie.  Q Historia Narodzenia Pańskiego w interpretacji dzieci ze szkoły w Piotrowie.

 Q Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czyżowie.  Q Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Rudzie.

Jasełkami zachwycili publiczność
Dzieci w pięknych strojach występowały przed swoimi rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi. 
Podziwiać można było nie tylko wspaniałą grę, ale także kunsztownie dobrane stroje.

Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa. 
Scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, 
dzieci oraz aniołów przeplatane były kolędami i pastorałkami. 
Słowa płynące ze szkolnych scen pozwoliły poczuć magię świąt 
oraz wzruszające chwile przy składaniu życzeń. 

Dzieci w pięknych strojach występowały przed swoimi rodzicami, na-
uczycielami i zaproszonymi gośćmi. Salę zdobiły piękne dekoracje. Pu-

bliczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa. Scenki z życia 
nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów prze-
platane były kolędami i pastorałkami. Słowa płynące ze szkolnych sceny po-
zwoliły poczuć magię świąt oraz wzruszające chwile przy składaniu życzeń. 

Obecni na uroczystych szkolnych akademiach Wójt Gminy Łagów Pan 
Paweł Marwicki, Skarbnik Gminy Łagów Pani Małgorzata Siatrz oraz Luiza 
Szyndlerewicz, kierownik  Biura Obsługi Szkół, złożyli wszystkim zgroma-
dzonym uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne 
życzenia świąteczno – noworoczne i podarowali słodkie upominki.

Z opłatkiem w ręku i w świątecznym nastroju uczniowie, nauczyciele oraz 
goście w radosnej i ciepłej atmosferze mieli okazję do wspólnego złożenia 

sobie życzeń i wspólnego kolędowania przy wigilijnym stole.
/AK/

 Q Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zbelutce. Q Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lechówku.

 Q Jasełka w Szkole Podstawowej w Paprocicach.



W SKRÓCIE

Turniej piłki halowej o puchar wójta Łagowa.
W pierwszym dniu  ferii zimowych, tj. 16.02.2015 r. Gminny Zespół Szkół 

w Łagowie był gospodarzem turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Łagów. Do turnieju zgłosiły się następujące zespoły: Gimnazjum Ła-
gów, Gimnazjum Raków, Nowa Słupia, Bieliny, UKS Łagów i Rudki. 

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, a mecze rozgrywane były 
systemem każdy z każdym w grupach. Po sportowych zmaganiach puchar 
Wójta Gminy Łagów trafił w ręce zawodników z Gimnazjum z Łagowa. 
Kolejne miejsca zajęły: Gimnazjum Raków, Nowa Słupia i UKS Łagów. 

Oficjalnego podsumowania turnieju dokonał Wójt Gminy Łagów Pan 
Paweł Marwicki, który pogratulował wszystkim drużynom udziału w tur-
nieju i wyraził radość, że w sposób aktywny na sportowo młodzież spędza 
swój czas wolny. 

Oprócz nagród dla 
najlepszych drużyn, 
przyznano również na-
grody indywidualne. 
Najlepszym strzelcem 
turnieju został zawod-
nik z Łagowa Jakub 
Zielonka. Najlepszym 
bramkarzem turnieju 
wybrany został Kon-
rad Cieślik z drużyny 
z Nowej Słupi.

O puchar Przewodniczącego Rady Gminy
W drugim dniu ferii zimowych na hali sportowej w Łagowie odbył się 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Łagów 
w kategorii dziewcząt i chłopców. Po zaciętej walce w kategorii dziewcząt 
najwyższe trofeum trafiło do rąk drużyny z Nowej Słupi, kolejne miejsca 
zajęły: Łagów I, Bieliny, Rudki i Łagów II. Natomiast w kategorii chłop-
ców pierwsze miejsce wywalczyła drużyna z Rudek, kolejno : Nowa Słu-
pia, Baćkowice, Bieliny i Łagów.  Wyróżniono także najlepszą zawodniczkę 
Turnieju, którą została Patrycja Jadwidzic z Nowej Słupi, zaś najlepszym 
zawodnikiem został Tobiasz Cieślik z Rudek. 

Pamiątkowe dyplomy i puchary zwycięskim drużynom oraz zawodni-
kom indywidualnym 
wręczył Przewodni-
czący Rady Gminy 
Łagów Pan Marek 
Bartkiewicz – „Pogra-
tulował zwycięskiej 
drużynie, wyraził tak-
że uznanie dla wszyst-
kich zespołów, które 
w tym roku tak licznie 
zgłosiły się do zawo-
dów. Zaprosił także 
wszystkich do rozgry-
wek na przyszły rok”.

SP Łagów z Pucharem Wójta
Trzeci dzień ferii zimowych upłynął na sportowych zmaganiach drużyn 

ze szkół podstawowych z terenu gminy Łagów.  I tak do sportowej rywali-
zacji stanęły zespoły:  SP Łagów, UKS Łagów, SP Zbelutka i SP Piotrów.  Po 
zaciętej walce pierwsze miejsce wywalczyła drużyna SP Łagów, II – UKS 
Łagów, III miejsce – SP Zbelutka, IV – SP Piotrów. Najlepszym strzelcem 
turnieju okazał się Kacper Gadowski z SP Łagów, najlepszym bramkarzem 
Wiktor Gołębiowski również z SP Łagów. 

Puchary oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki wręczył Zastępca Wójta 
Gminy Łagów Pan Zbigniew Meducki. Wszystkim drużynom gratulujemy 
i życzymy dalszych doskonałych wyników sportowych. 

W dniu 23 lutego br. 
w Gminnym Zespole Szkół 
w Łagowie odbył się Halowy 
Turniej X Hal w piłce nożnej 
chłopców urodzonych w roku 
2001 i młodszych. 

Organizatorami Turnieju byli: klub 
ŁKS Łagów oraz Świętokrzyski Zwią-
zek Piłki Nożnej w Kielcach. Do ry-
walizacji przystąpiło łącznie 7 zespo-
łów: ŁKS Łagów, Spartakus Daleszyce, 
Juventa Starachowice, Świt Ćmielów, 
KSZO Ostrowiec Św., Rodzina Kielce 
oraz Granat Skarżysko-Kamienna. 

W wyniku losowania podzielo-
no drużyny na 2 grupy; w pierwszej 
rywalizowało 4 zespoły , a w drugiej 
trzy. Do półfinałów awansowały po 
dwie najlepsze drużyny. Wyniki pół-
finałów : ŁKS Łagów - KSZO 0:3,  Ju-
venta-Granat 2:1. 

W meczu o III miejsce Granat 
pokonał ŁKS Łagów 3:1,  natomiast  
w finale po dramatycznym meczu 
Juventa pomimo, że przegrywała już 
0:2 zdołała odrobić straty i zwyciężyła 
KSZO Ostrowiec  3: 2. 

Nagrody ufundowane przez wój-
ta Gminy Łagów oraz Świętokrzy-
ski Związek Piłki Nożnej wręczyli 
zwycięzcom - dziękując wszystkim 
zawodnikom za udział w turnieju Za-

stępca wójta Gminy Łagów Pan Zbi-
gniew Meducki, dyrektor biura Świę-
tokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 
Pan Maciej Cender oraz Prezes ŁKS 
Grzegorz Siwoń. 

„Życzę wam, aby przynajmniej 
niektórzy dostąpili kiedyś zaszczytu 
gry na Stadionie Narodowym w bar-
wach reprezentacji Polski” - powie-
dział zastępca wójta Pan Zbigniew 
Meducki. 

Turnieje X Hal już od kilku lat 
odbywają się na terenie wojewódz-
twa. Po raz pierwszy w tym roku 
zawitał do Łagowa i mamy nadzieję, 
że również w przyszłości Świętokrzy-
ski Związek Piłki Nożnej organizu-
jąc podobne turnieje nie zapomni 
o Łagowie. Najbardziej cieszy fakt, że 
wszyscy uczestnicy dobrze się bawili 
i przyjemnie, na sportowo spędzili 
swój wolny czas w czasie ferii.  

Nagrody indywidualne: najlepszy 
bramkarz - Dawid Pocheć (Juventa), 
najlepszy strzelec 10 goli - Łukasz 
Janik (KSZO), najlepszy zawodnik - 
Patryk Mańtusz (Granat).  Drużyna 
ŁKS Łagów wystąpiła w składzie : 
Wiktor Gołębiowski, Kamil Strząbała, 
Bartłomiej Czajkowski, Jakub Jaskuła, 
Daniel Biesiada, Kacper Gadowski 
i Dominik Rusiecki.

G.S
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Juventa pokonała  
KSZO Ostrowiec
Turniej X Hal zakończony. Drużyna ŁKS Łagów 
zajęła czwarte miejsce.

 Q Zwycięski zespół Juventa Starachowice z wicewójtem Zbigniewem Meduckim.

 Q Drużyna ŁKS Łagów zajęła czwarte miejsce.

 Q Puchar Wójta zdobyło Gimnazjum w Łagowie.

 Q Gimnazjum z Łagowa zajęło II miejsce.

 Q Uczestnicy turnieju z wicewójtem Zbigniewem Meduckim.


