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31 maja br odbędą się wybo-
ry do Walnych Zgromadzeń 
Izb Rolniczych w tym do Świę-
tokrzyskiej Izby Rolniczej 
w Kielcach. Dla gminy Łagów 
został utworzony jeden okręg 
wyborczy o Nr 29, który obej-
muje obszar całej gminy. 

W gminie Łagów wybieramy dwóch 
członków do  Rady Powiatowej ŚIL. 
Wybory przeprowadzi Komisja Okrę-
gowa w lokalu, który znajduje się w bu-
dynku Urzędu Gminy w Łagowie przy 
ulicy Rynek 62 - nowy budynek UG.

Okręgowa Komisja Wyborcza, 
w okręgu wyborczym nr 29 w Łagowie 
zarejestrowała następujących kandyda-
tów: Jerzy Gaździk - Wola Łagowska, 
Jan Masternak - Nowa Zbelutka, Józef 
Marian Wójcik - Piotrów Podłazy. 

Informujemy, że  czynne i  bierne 
prawo wyborcze w wyborach do wal-
nego zgromadzenia mają członkowie 
izby, do których z mocy prawa należą: 
osoby fizyczne i prawne będące podat-
nikami podatku rolnego w rozumieniu 
przepisów o  podatku rolnym, osoby 
fizyczne i  prawne, będące podatnika-
mi podatku dochodowego z  działów 
specjalnych produkcji rolnej płacące 
podatek na terenie działania izby oraz 
członkowie rolniczych spółdzielni pro-
dukcyjnych mających siedzibę na tere-
nie działania izby. 

Izby Rolnicze są rolniczym samo-
rządem, działającym na  rzecz roz-
wiązywania problemów rolnictwa 
i  reprezentującym interesy zrzeszo-
nych w  nim rolników oraz podmio-
tów prawnych. Izby rolnicze na mocy 
ustawowych zadań mogą m.in. wy-
stępować do  organów administracji 
rządowej i samorządowej z inicjatywą 
w  zakresie regulacji prawnych doty-
czących rolnictwa, rozwoju wsi, popra-
wy warunków pracy i bezpieczeństwa, 
współdziałania ze szkołami rolniczy-
mi. W związku z tym zachęcamy Pań-
stwa do  wzięcia udziału w  wyborach 
do  Izby Rolniczej, gdyż to  właśnie 
wybrani przedstawiciele reprezento-
wać będą interesy i  sprawy rolników 
z gminy Łagów.

Więcej na www.sir-kielce.pl. 

Dzień Dziecka jest hucznie 
obchodzony na całym świecie. 
I tak też w dniu 24 maja 2015 r. 
w naszej gminie również uczci-
liśmy święto naszych milusiń-
skich. Choć nie przypadł on w 
ten dzień kiedy jest obcho-
dzony jego idea pozostała 
niezmienna, dostarczyć dzie-
ciom wielu radości i uśmiechu, 
a rodzicom zadowolenia ze 
szczęścia swoich pociech. 

Przed rozpoczęciem szalonej za-
bawy na Rynku w Łagowie licznie 
zebranych rodziców wraz z dziećmi 
ciepłymi słowami przywitali gospo-
darze imprezy „Dzisiejszy dzień jest 
Waszym świętem, szczególnym dla 
Was dniem i z tej też okazji życzymy 
Wam wiele radości, uśmiechu, cie-
pła, bezpiecznej oraz udanej zabawy 
z rodzicami i swoimi rówieśnikami” 
życzyli Wójt Gminy Łagów Pan Paweł 
Marwicki wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Łagów Panem Markiem 
Bartkiewiczem. 

Tegoroczną imprezę poprowadzi-
ła agencja artystyczna Patigo, która 
przygotowała blok zabaw i konkur-
sów. Było, przeciąganie liny, budow-
lańcy są wśród nas, bitwa na kolorowe 

kule, zumba dziecię-
ca, pokaz baniek 
mydlanych, spacery 
z pluszowym misiem 
i wiele wiele innych. 
Dla dzieciaków była 
również przygoto-
wana darmowa zjeż-
dżalnia oraz zamek 
do skakania. Dla 
wszystkich uczest-
ników imprezy dużą 
niespodzianką był także pokaz cyr-
kowy. Największym powodzeniem 
cieszył się pokaz żonglerki. Nie mniej 
interesujący był także moment kiedy 
odbywał się pokaz połykania ognia. 
Ponadto tradycyjnie z wielkim zain-
teresowaniem dzieci obserwowały jak 
w rękach artystów powstają „zwie-
rzątka” z balonów. Do wszystkich po-
kazów, dzieci jak również rodzice byli 
licznie angażowani i z wypiekami na 
twarzach m.in. kręcili hula-hop, wy-
konywali sztuczki z papierem i inne. 

Wśród atrakcji, które zapewnili 
organizatorzy, można było obejrzeć 
część artystyczną w wykonaniu dzie-
ci, przygotowaną pod fachowym 
okiem nauczycieli. Na scenie zapre-
zentował się teatrzyk „Mały Arlekin” 
ze Szkoły Podstawowej w Łagowie, 

solistka Zuzanna Bera również ze 
Szkoły Podstawowej z Łagowa oraz 
dzieci uczestniczące w kursie tańca 
Akademii Tańca Kamili Drezno. 

Na festynie nie zabrakło oczywi-
ście waty cukrowej, słodkości, zaba-
wek, balonów, malowania włosów – 
bez których nie może się obyć żadna 
prawdziwa impreza dla milusińskich.

Niepowtarzalna atmosfera, wspa-
niała zabawa oraz wspólnie spędzony 
czas sprawiły, że ten wyjątkowy dzień, 
był pełen radości i uśmiechu, a im-
prezę należy zaliczyć do bardzo uda-
nych bo jak wiemy „Kiedy dziecko się 
śmieje, śmieje się cały świat”. 

Wszystkim dzieciakom życzymy 
dużo radości, uśmiechu i dobrej zaba-
wy przez cały rok.

A.K.

Dzień Dziecka w Łagowie

 Q Najmłodsi nie mogli się nudzić. Organizatorzy przygotowali dla dzieci całą masę atrakcji.

Wybory do 
Izby Rolniczej
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Odnowa wsi 
Ruda
W maju br. na terenie 
sołectwa Ruda-Melonek 
rozpoczęte zostały prace 
związane z realizacją 
projektu pn. „Doposażenie 
świetlicy w budynku re-
mizy OSP w Łagowie oraz 
zagospodarowanie terenu 
przyległego do Szkoły 
Podstawowej w Rudzie”.  

W  ramach przedmiotowego 
projektu wykonane zostanie m.in. 
boisko wielofunkcyjne oraz za-
montowane będą elementy ma-
łej architektury wokół budynku 
Szkoły Podstawowej  w  Rudzie, 
w  tym m.in. urządzenia siłow-
ni zewnętrznej, ławki parkowe 
z  oparciem, stojaki na  rowery, 
grill oraz altanka, które stanowić 
będą miejsce wypoczynku i rekre-
acji. Projekt ten obejmuje także 
zadanie dotyczące doposażenia 
boiska wielofunkcyjnego i  terenu 
przyległego w  Rudzie, w  ramach 
którego zakupiony zostanie sprzęt 
sportowy w postaci piłek nożnych, 
piłek siatkowych, piłek koszyko-
wych, stół do  tenisa stołowego, 
piłeczek  do tenisa stołowego, itp. 
Całość  zadania to kwota w wyso-
kości 403 138,85 zł, z czego roboty 
budowalne wyniosą 277 582,87 zł, 
zaś dostawa doposażenia to kwota 
w wysokości 125 555,98 zł. 

Projekt jest dofinansowany 
w wysokości 75% w ramach działa-
nia Odnowa i rozwój wsi w ramach 
programu PROW 2007-2013. Za-
kończenie zadania planowane jest 
na koniec czerwca 2015 r. 

A.K

* Od początku powstania Lokal-
nej Grupy Działania – Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Świętokrzy-
skiej, czyli od 2008 roku jest Pan 
jej szefem. Co udało się zdziałać w 
ciągu tych siedmiu lat?

W tym czasie w ramach Lokal-
nej Strategii Rozwoju udało się nam 
sfinansować wiele inwestycji gmin-
nych związanych z budową miejsc 
rekreacji. Powstał plac zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Łagowie, 
plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Zbelutce, współfinansowaliśmy 
rewitalizację rynku w Łagowie w 
części przyległej do przystanku au-
tobusowego. Współfinansowaliśmy 
remont świetlicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łagowie. Kilku przedsię-
biorców dostało dofinansowanie na 
inwestycje w swoich firmach.

* Współfinansowaliście także 
kilka imprez plenerowych, praw-
da?

W ubiegłym roku współfinan-
sowaliśmy cykl imprez robionych 
przez gminę: Dni Łagowa, dożynki. 
Współfinansowaliśmy także publi-
kacje promujące gminę Łagów.

* Czy jest coś, co udało się zro-
bić, a z czego jest Pan szczególnie 
dumny?

Zrealizowaliśmy projekt pro-
mujący obszar LGD (czyli gminy 
Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa 
Słupia, Pawłów, Waśniów – przypis 
red.) „Szlak przygody”, który został 
wyróżniony nagrodą Polskiej Or-
ganizacji Turystycznej „Najlepszy 
Produkt Turystyczny Roku 2013”. 
Ponadto „Szlak przygody” został 
opisany w National Geografhic 
Travel.

* Nad czym obecnie Państwo 
pracujecie w LGD?

Obecnie przygotowujemy się do 
nowego okresu programowania. 
Pracujemy nad nową Lokalną Stra-
tegią Rozwoju, w której będą okre-
ślone nasze cele na kolejne 7 lat. Ze 
względu na wytyczne UE w najbliż-
szych latach duże pieniądze będą 

na walkę z bezrobociem, tworzenie 
nowych firm lub tworzenie nowych 
miejsc pracy w istniejących już 
przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy 
będą mogli dostawać do 300 tysięcy 
złotych, jednak każdy, kto otrzyma 
więcej niż 25 tysięcy złotych, będzie 
musiał stworzyć co najmniej jedno 
miejsce pracy. 

* A na co będą mogły dostać pie-
niądze samorządy?

Gminy będą mogły dostawać 
kwoty rzędu 500 tysięcy złotych 
na inwestycje związane ze sferą re-
kreacyjną kulturalną i sportową. 
Wsparcie będą mogły dostawać tak-
że organizacje pozarządowe, grupy 
nieformalne.

* Kiedy będą pierwsze konkur-
sy?

W końcu 2016 roku. Jednak już 
teraz przedsiębiorcy mogą się z 
nami kontaktować, dzięki czemu 
możemy na etapie tworzenia stra-
tegii rozwoju umieścić w niej odpo-
wiednie zapisy.

* Ile pieniędzy pozyskała do-
tychczas LGD?

- Dotychczasowy budżet LGD za 
lata 2007-2013 to 10 milionów zło-
tych. Na każdą z gmin przypadło 
około 1,5 miliona złotych. W tym 
także dla gminy Łagów.

* Na jakie kwoty można liczyć w 
kolejnym okresie programowania?

To jeszcze nie zostało określone 
przez ministerstwo, ale przypusz-
czalnie będą to podobne pieniądze.

* Dziękuję za rozmowę.
Artur PEDRYC

Kalendarium imprez na czerwiec 2015 

Dni Łagowa 2015 r. 
Wójt Gminy Łagów oraz Regional-

ne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Kielcach serdecznie 
zapraszają 14.06.2015 r. mieszkańców 
gminy Łagów na XVII Dni Łagowa i 
Honorowego Krwiodawstwa W nie-
dzielne popołudnie, tradycyjnie jak 
co roku, festyn rozpocznie się uroczy-
stą mszą św. o godz. 14:00. Po części 
oficjalnej na scenie zaprezentuje swój 
talent młodzież z terenu gminy Ła-
gów oraz lokalne KGW. Głównymi 
atrakcjami naszego gminnego święta 
będzie: występ zespołu „Arianie” oraz 
występ gwiazdy wieczoru „SHAZZY”. 

Całość zakończy zabawa taneczna z 
DJ. Dodatkowo od godziny 12:00 do 
18:00 w Ośrodku Zdrowia w Łagowie 
czynny będzie punkt poboru krwi. 
Każda zdrowa pełnoletnia osoba 
może oddać krew, która uratuje czyjeś 
życie. Serdecznie zapraszamy i zachę-
camy do wzięcia udziału w imprezie, 
której przyświeca zacny cel. 

Otwarcie targowiska
i Świętojańskie Wianki 
Przewodniczący Rady Gminy 
Łagów Pan Marek Bartkiewicz, 
Przewodnicząca Koła Gospodyń 

Wiejskich „Wolanie” Pani Monika 
Jasińska oraz Wójt Gminy 
Łagów Pan Paweł Marwicki 
serdecznie zapraszają 21.06.2015 
r. na uroczystość związaną z 
otwarciem placu targowego w 
Woli Łagowskiej połączoną ze 
Świętojańskimi Wiankami. W 
programie: uroczysta msz św. o 
godz. 14:00, otwarcie uroczystości 
i poświęcenie odnowionego 
placu targowego, występy Kół 
Gospodyń Wiejskich, występ 
kapeli Taboru Kieleckiego, 
korowód świętojański, zabawa 
taneczna z zespołem The Pearl. 
Zapraszamy!

Będą wielkie pieniądze  
na walkę z bezrobociem
Rozmowa z Piotrem Sadłochą, dyrektorem Lokalnej Grupy Działania – 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Dyrektor Lokalnej Grupy 
Działania - Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Świętokrzyskiej. Ma 42 
lata, posiada wyższe wykształce-
nie, absolwent Politechniki Świę-
tokrzyskiej, na której kończył 
kierunek budownictwo drogowe. 
Członek Komitetu Monitorujące-
go Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Ma 
żonę i dwójkę dzieci: siedmiolet-
nią córkę i 1,5 rocznego syna.

Piotr Sadlocha
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 Q Kolumna strażaków z gminy Łagów na czele z Jerzym Szczukiewiczem, prezesem oddziału gminnego ZOSP RP w Łagowie.

Dzień Strażaka w gminie Łagów
Jak co roku na początku maja odbyły się Gminne Dni Strażaka.  
Na tę uroczystość przybyli druhowie ze wszystkich jednostek OSP z gminy Łagów. 

Uroczystą mszę święta w 
kościele parafialnym pw. 
Św. Michała Archanioła w 
Łagowie poprzedziła krótka 
odprawa przed remizą OSP  
w Łagowie wraz ze złożeniem 
wieńca pod figurą Św. Floria-
na przez Wójta Gminy Łagów 
Pana Pawła Marwickiego 
oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy Łagów Pana Marka 
Bartkiewicza.

 Następnie strażacy wraz z wła-
dzami gminy Łagów uformowali 
zwarty szyk i w pochodzie na które-
go czele stanął nowy prezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP Pan Jerzy Szczukiewicz, 
przemaszerowali do kościoła. Pod-
czas mszy za strażaków ksiądz 
proboszcz podziękował za ich bez-

interesowną pomoc, którą niosą 
bliźnim wszędzie i o każdej porze.

Po zakończeniu mszy św. kolum-
na strażaków przedefilowała wokół 
Rynku w Łagowie, po czym prze-
jechała do Sędka gdzie w Ośrod-
ku Twórczości Ludowej przybyła 
Wiceminister Obrony Narodowej 
Pani Beata Oczkowicz wraz z Wój-
tem Gminy Łagów Panem Pawłem 
Marwickim serdecznie przywitali 
druhów oraz licznie przybyłych 
gości m. in. księdza proboszcza, 
księży wikarych oraz gminnych 
radnych. Na wstępie podziękowa-
li strażakom za ich ofiarną pracę, 
niesioną pomoc oraz wyrazili po-
dziw dla ich odwagi w stawianiu 
czoła ciągłym zagrożeniom pod-
czas wykonywania obowiązków 
wynikających z ich służby. Także 
słowa podziękowania i uznania 

dla strażaków-ochotników przesłał 
w liście prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Kielcach 
Pan Mirosław Pawlak, który został 
odczytany przez Wójta Gminy. 

Podczas uroczystości nadano 
również medale i odznaczenia. W 
tym roku medale za wysługę lat Za-
rząd Oddziału Gminnego  ZOSP RP 
w Łagowie przyznał druhom: Łach 
Józef za 50 lat (OSP w Łagowie), 
Kargul Krzysztof za 35 lat (OSP 
Sędek), Partyka Mieczysław za 35 
lat (OSP Sędek), Kowalik Marian 
za 25 lat (OSP Sędek), Wołowiec 
Tadeusz za 25 lat (OSP Piotrów), 
Sitarski Mirosław za 20 lat (OSP 
Piotrów), Gadowski Wiesław za 
20 lat (OSP Piotrów), Domagała 
Piotr za 15 lat (OSP Piotrów), Ko-
twa Piotr za 15 lat (OSP Piotrów), 

Sitarski Marcin za 10 lat (OSP 
Piotrów), Grzesik Henryk za 5lat 
(OSP Piotrów), Sitarska Paulina za 
5 lat (OSP Piotrów), Żurek Rafał za 
5 lat (OSP Piotrów). Natomiast Za-
rząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Kielcach nadał odznaczenia 
Wzorowego Strażaka dla: Serwata 
Kamil (OSP Sadków), Serwata Pa-
tryk (OSP Sadków); Kargul Jerzy 
(OSP Sędek), Cedrowicz Daniel 
(OSP Sędek), Partyka Bartosz (OSP 
w Sędku) i  Garstka Patrycja (OSP 
Łagów). Wszystkim odznaczonym 
osobiście złożyła gratulacje Pani 
Minister Beata Oczkowicz wraz 
z Wójtem Gminy Łagów Panem 
Pawłem Marwickim. Po części 
oficjalnej zaproszono wszystkich 
przybyłych gości i druhów na mały 
poczęstunek.

A.S

 Q Msza święta z udziałem pocztów sztandarowych.  Q Wiceminister Beata Oczkowicz składa gratulacje dh Józefowi Łach.
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Majówka w Piotrowie

Projekt dofinansowany z środków  
finansowych powiatu kieleckiego

17 maja br. w sołectwie Piotrów odbyła się już po raz siódmy Piotrowska Majówka, której w tym roku 
przyświecało piękne hasło „Tradycja świętokrzyska żyje  w nas…”. Patronat honorowy nad Piotrowską 
Majówką objął Wójt Gminy Łagów Paweł Marwicki. 

Zgodnie z tradycją majówka 
rozpoczęła się uroczystą 
mszą św. koncelebrowaną 
przez Ks. Jerzego Beksińskie-
go Proboszcza Parafii w Ła-
gowie oraz wikariusza tejże 
parafii Ks. Rafała Kasprzyka. 
Po zakończeniu mszy św. 
wszystkich zaproszonych 
gości powitała Przewodniczą-
ca Koła Gospodyń Wiejskich 
z Piotrowa Pani Maryla 
Domagała, która jednocze-
śnie podziękowała wszystkim 
sponsorom za ofiarność i do-
bre serce, które zaowocowały 
tym, iż mogła odbyć się VII 
Piotrowska Majówka. 

I  tak w  tym roku organizatorów 
majówki w  Piotrowie dofinanso-

wali : Powiat Kielecki, Bank Spół-
dzielczy w  Ostrowcu Św. O/Łagów, 
kopalnia „Kruszywa Pietrzak” Sp. J, 
Sławomir i  Anna Błońscy, Bożena 
i  Krzysztof Błońscy, Kamila i  Ro-
bert Błońscy, Wanda i  Józef Błoń-
scy, Anna i Krzysztof Chmielewscy, 
Barbara i Jarosław Grzesik, Urszula 
i Rafał Krowińscy, Agnieszka i Syl-
wester Łata, Edyta i  Jerzy Lisińscy, 
Teresa i  Stefan Bąk, Agnieszka 
i Grzegorz Tłuścik, Aneta i Walde-
mar Sitarscy, Anna i  Marcin Sitar-
scy, Elżbieta i Józef Wójcik, Bożena 
i  Stanisław Wójcik, Barbara i  An-
drzej Kotwa, Małgorzata i  Michał 
Włodarczyk, Zdzisław Dziarmaga. 
„Dziękujemy wszystkim za  pomoc 
i udział w tej imprezie”- powiedziała 
Pani Maryla Domagała. 

Następnie głos zabrał Wójt Gmi-
ny Łagów Pan Paweł Marwicki, któ-
ry podziękował i wyraził szczególne 
słowa uznania dla organizatorów 
majówki za to, że odbywa się ona już 
po  raz siódmy. Złożył również ser-

 Q Jednostka OSP Piotrów ze sztandarem.  Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrowie.

deczne podziękowania i  wdzięcz-
ność członkiniom Koła Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowa na czele z Pa-
nią Marylą Domagała, strażakom 
ochotnikom z  Piotrowa oraz sołty-
sowi i  radnym z  sołectwa Piotrów 
za wkład i zaangażowanie w przygo-
towanie tak wspaniałej uroczystości, 
dzięki której tradycja ludowa pozo-
stanie w naszych sercach i myślach. 

Swoją obecnością na majówce za-
szczycili nas : Bogdan Gierada Czło-
nek Zarządu Powiatu Kieleckiego, 
Marek Bartkiewicz Przewodniczący 
Rady Gminy Łagów wraz z  rad-
nymi, Małgorzata Sitarz Skarbnik 
Gminy Łagów oraz licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy sołectwa Piotrów 
i całej gminy Łagów. 

Wszystkim zgormadzonym czas 
umiliły występy Koła Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowa, Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Sędka z gościnnym 
udziałem Pani Marii Kowalik oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich „Wola-
nie”.  Rewelacyjne także zaprezento-
wali się w śpiewie i tańcu uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Piotrowie. 

Nie lada atrakcją był występ ze-
społu „Wiśliczanie”, który przed-
stawił świetnie opracowane, per-
fekcyjnie wykonane i  skrzeczące 
humorem widowisko folklorystycz-
ne pn. „Wesele po  wiślicku”.  Nie 
zabrakło także dynamicznych tań-
ców przy akompaniamencie kapeli 
Wiślickiej. Na krótko na  scenie za-
grała także dla zgromadzonych ka-
pela z Witosławic. Po bogatej części 
artystycznej przyszedł czas na zaba-
wę taneczną na  początku z  kapelą 
Braci Witkowskich, a  następnie 
z  zespołem The Cover. Występują-
ca na  scenie kapela na  której czele 
stoi Stanisław Witkowski wywołała 
wśród słuchaczy wiele pozytywnych 

emocji, a niejednego z nich porwała 
do tańca. Radości i zabawie nie było 
końca. 

Poza sceną na  uczestników ma-
jówki czekała masa atrakcji. Sporo 
było stoisk gastronomicznych, han-
dlowych. Dzieci mogły korzystać 
z dmuchanej zjeżdżalni oraz zamku 
do  skakania. Ponadto podczas Ma-
jówki każdy mógł spróbować swych 
sił w  wykonywaniu przeróżnych 
elementów rękodzieła ludowego 
podczas prowadzonych w budynku 
Szkoły Podstawowej w  Piotrowie 
warsztatów z  rękodzieła ludowego 
pod kierunkiem Pani Beaty Kuca. 

Największe zainteresowanie warsz-
taty wzbudziły wśród najmłodszych 
uczestników festynu. Dla tych któ-
rzy najlepiej wykonali np. kwiaty 
z  bibuły czekały atrakcyjne upo-
minki. 

Mimo wiaterku, pojawiające się 
na niebie promienie słoneczne oraz 
doskonałe humory towarzyszyły 
wszystkim uczestnikom i  gościom 
odpoczywającym na  niedzielnej 
majówce w  Piotrowie. Dziękujemy 
za  Waszą, Drodzy Państwo, obec-
ność i zapraszamy na kolejne impre-
zy organizowane w Piotrowie.

A.K

 Q Warsztaty rękodzieła ludowego.



NASZA GAZETA ŁAGOWSKA \ MAJ 2015 R. Strona 5

Gmina Łagów na jarmarku Świętokrzyskim

Była ona wyjątkowa, gdyż 
wzięły w niej udział wszystkie 
gminy powiatu kieleckiego.

Z tej także okazji odbyła się uro-
czysta msza św. za całą społeczność 

powiatu kieleckiego i  tym samym 
mieszkańców gminy Łagów. W  tej 
podniosłej uroczystości udział wziął 
Wójt Gminy Łagów Pan Paweł Mar-
wicki. Przy okazji tej uroczystości 
odbył się także kiermasz rękodzieła 

artystycznego, na  którym prezen-
towane był wyroby rękodzielnicze, 
tradycyjne smakołyki oraz produk-
ty regionalne. Gminę Łagów pro-
mowało Koło Gospodyń Wiejskich 
„Wolanie” z Woli Łagowskiej, za co 

składamy serdeczne podziękowa-
nia. X Jarmark Świętokrzyski zapisał 
się w historii jako znakomite święto 
zabawy i  kultury wszystkich gmin 
powiatu kieleckiego. 

A.K

Podsumowanie programu „Na własne konto”

17 maja 2015 r. na błoniach przy świętokrzyskim Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego odbyła się 
jubileuszowa edycja Jarmarku Świętokrzyskiego. 

24 kwietnia 2015 r. odbyło się 
ostatnie spotkanie uczest-
ników programu „Na własne 
konto”. 

25 uczniów z klas: 1a, 1b i 3a przez 
50 godzin „odbywało podróż” przez 
świat ekonomii, przedsiębiorczości, 
marketingu, reklamy i  dziennikar-
stwa. Nadeszła pora by te zmagania 
gimnazjalistów podsumować i  oce-
nić, a najlepszych nagrodzić. W spo-
tkaniu uczestniczyli także zaproszeni 
goście: Zastępca Wójta Gminy Łagów 
Pan Zbigniew Meducki Dyrektor 
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie 
Pan Wiesław Nawrocki.

W  pierwszej części podsumo-
wania mogliśmy chwilę powspo-
minać oglądając nasze zdjęcia ze 
wszystkich spotkań i  warsztatów 
zajęciowych, następnie uczniowie 
zaprezentowali wszystkim pracę 
konkursową tj. biznesplan założenia 
działalności Spółdzielni Uczniow-
skiej PROMYK.

Najważniejszą częścią spotka-
nia było jednak podsumowanie 
pracy gimnazjalistów w  programie 

„Na własne konto”. Uczniowie przez 
cały czas trwania projektu mieli 
możliwość zdobywania punktów: 
za  wykonywanie zadań na  zaję-
ciach, warsztatach, za kreatywność, 
aktywność i  udział w  kursach oraz 
komiksach zamieszczanych na stro-
nie internetowej programu. Nagro-
dami w  etapie szkolnym dla trójki 
najlepszych uczniów były gry „Mo-
nopoly”. Spośród wszystkich uczest-
ników programu najwięcej punktów 
zgromadził uczeń klasy 3a – Piotr 
Czajkowski. Z  liczbą 149 punktów 

zajął pierwsze miejsce, drugie z licz-
bą punktów 147 zajęła uczennica 
klasy IIIa Iwona Lech oraz trzecie 
miejsce z liczbą 146 punktów zajęła 
uczennica klasy Ia Magdalena Dul-
nik. Sami uczniowie wybrali także 
najsympatyczniejszego uczestnika 
programu, którym okazał się Piotr 
Czajkowski uczeń klasy 3a.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy wiedzy i zapa-
łu. Oby więcej takich projektów bli-
skich naszemu życiu codziennemu.

J. ŚWIT

 Q Wójt gminy Łagów Paweł Marwicki ze starostą kieleckim Michałem Godowskim oraz włodarzami gmin powiatu kieleckiego.

 Q Uczestnicy programu na własne konto.

Medal dla 
naszych 
strażaków
15 maja br. na kieleckim  
Rynku odbyły się Powiatowe 
Dni Strażaka, podczas któ-
rych zostali wyróżnieni dru-
howie z powiatu kieleckiego, 
w tym z gminy Łagów. 

Złoty medal za zasługi dla po-
żarnictwa przyznany przez Zarząd 
Główny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej w Warszawie otrzy-
mali: dh Zygmunt Kędziora i dh 
Marcin Krakowiak z OSP w Ła-
gowie. W uroczystościach wzięli 
udział Wójt Gminy Łagów Pan 
Paweł Marwicki oraz dh Pan 
Paweł Garstka Prezes Zarządu 
OSP w Łagowie. Wyróżnionym 
druhom gratulujemy oraz życzy-
my powodzenia i wielu udanych 
akcji ratowniczo-gaśniczych  
w swojej jakże trudniej służbie. 

A.K
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Powiatowe Targi Pracy w Łagowie
 29 kwietnia w hali Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie odbyły się zorganizowane przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Kielcach i Urząd Gminy w Łagowie pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
Adama Jarubasa, Starosty Kieleckiego Michała Godowskiego oraz dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kielcach Arkadiusza Piecyka Powiatowe Targi Pracy.

29 edycję targów swoją obec-
nością uświetnili zaproszeni 
goście. Posłanka na sejm RP 
pani Renata Janik, członek 
Zarządu Powiatu Kieleckie-
go pan Bogdan Gierada, 
dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach pani 
Małgorzata Stanioch, Zastęp-
ca Wójta Gminy Łagów pan 
Zbigniew Meducki, a także 
licznie zebrani radni naszej 
gminy. Wszyscy podczas 
oficjalnych przemówień 
podkreślali słuszność idei 
organizacji tego typu imprez, 
szczególnie teraz, gdy liczba 
osób pozostających bez pracy 
jest dość wysoka, głównie 
wśród młodych ludzi zaczy-
nających stawiać pierwsze 
kroki na rynku zatrudnienia. 
Wyrazili również nadzieję, 
że dzięki takim przedsię-
wzięciom sytuacja stopniowo 
będzie się poprawiać nie 
tylko w naszym regionie ale 
i w skali całego kraju.

Targi Pracy przyciągnęły do  Ła-
gowa ogromną ilość odwiedzają-

cych. Do  ich dyspozycji było około 
45 stanowisk wystawczych, z  czego 
ponad połowa to pracodawcy w tym 
nasi lokalni przedsiębiorcy z  kon-
kretnymi ofertami. Oprócz tego dla 
osób poszukujących zatrudnienia 
poszczególne urzędy pracy przy-
gotowały ponad 1500 ofert pracy. 
Na  stoiskach zaprezentowały się 
również firmy szkoleniowo-do-
radcze proponujące cały wachlarz 
kursów podnoszących kwalifikacje 
lub pomagających posiąść nowe 
umiejętności umożliwiając w  ten 
sposób przeprofilowanie zawodowe. 
Dodatkową atrakcją było spotkanie 
młodzieży z trenerem zajęć aktywi-
zacyjnych, który przybliżył wyma-
gania obecnego rynku zatrudnienia 
i  promował otwarcie działalności 
na własny rachunek.

W hali Gminnego Zespołu Szkół 
pojawili się także przedstawiciele 
mediów, aby zdać relację z  impre-
zy organizowanej przez Powiatowy 
Urząd Pracy w  Kielcach i  Urząd 
Gminy w  Łagowie. Podczas wy-
wiadów osoby odwiedzające stano-
wiska wystawiennicze stwierdziły, 
iż  Powiatowe Targi Pracy, które są 
organizowane cyklicznie w  róż-

nych gminach to  świetny sposób 
na  umożliwienie bezpośredniego 
kontaktu między osobami bezro-
botnymi, a  pracodawcami bądź in-
stytucjami organizującymi różnego 
rodzaju kursy. Pozwalają również 

na  zdobycie cennych informacji 
np. jakich pracowników potrzebują 
przedsiębiorcy i  jakie wymagania 
stawiają przed osobami ubiegający-
mi się o dane stanowisko.

A.S

 Q Zbigniew Meducki, zastępca wójta gminy Łagów wraz z zaproszonymi gośćmi witają przybyłych na Targi Pracy w Łagowie.

 Q Bezrobotni mogli na miejscu złożyć podanie o pracę u pracodawców.
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Pomoc dla cmentarza 
parafialnego 

Spotkanie przy ognisku członków 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Łagowie

W związku z docierającymi 
od mieszkańców gminy 
Łagów licznymi sygnałami 
dotyczącymi problemu jakim 
jest kurz, hałas i zabrudzenia 
nagrobków na cmentarzu 
parafialnym w Łagowie, Ks. 
Jerzy Beksiński Dziekan 
Dekanatu Świętokrzyskiego, 
Proboszcz Parafii w Łagowie 
wystąpił z inicjatywą pomocy 
mieszkańcom w rozwiązaniu 
tegoż trudnego problemu. 

W związku z tym Ks. Proboszcz 
wspólnie z  Wójtem Gminy 

Łagów zwrócili się do kopalni dzia-
łających na  terenie gminy z  prośbą 
o  wsparcie finansowe w  zakupie 
drzewek.  I tak dzięki finansowemu 
wsparciu kopalń działających na te-
renie gminy Łagów udało się zaku-
pić 600 szt. drzewek tuja szmaragd, 
które zostały posadzone po  we-
wnętrznej stronie muru cmentarza 
parafialnego w Łagowie. Zakupione 
tuje będą chroniły nagrobki przed 
zabrudzeniem, kurzem, jak również 

poprawią estetyczny wygląd cmen-
tarza. Pracownicy Urzędu Gminy 
w  Łagowie uporządkowali teren 
wokół muru cmentarza oraz nasa-
dzili drzewka. Finansowego wspar-
cia udzieliły następujące kopalnie: 
„Kruszywa Pietrzak” Sp. J. (4 500,00 
zł), „Bruk-Bet” Sp. z  o.o  (3000,00 

zł), „Murpol” Zbigniew Murias 
(3000,00 zł) , Kopalnie Kruszyw Na-
turalnych S.C Iwona Nogaj i Marle-
na Radka (3000,00 zł). 

Serdecznie dziękujemy fundato-
rom za przekazane środki finansowe 
w kwocie 13 500,00 zł. 

A.K

 Q Ksiądz Jerzy Beksiński z wójtem oraz zastępcą wójta gminy Łagów.

30 kwietnia 2015 r. o godz. 
17 w budynku Urzędu Gminy 
w Łagowie przy ulicy Iwańskiej 
odbył się pierwszy wykład 
w ramach planu zajęć UTW. 
Licznie przybyli słuchacze wy-
słuchali ciekawego wystąpie-
nia pani dr Jadwigi Kamińskiej 
pt. „Biologiczne czynniki 
ruchu-po co ćwiczyć”. 

Zawarte w  przemowie informa-
cje na  temat wysiłku fizycznego 

jeszcze bardziej zachęciły przybyłych 
uczestników zajęć na zorganizowany 
po wykładzie spacer po ulicach Ła-
gowa. Organizatorki tego przedsię-
wzięcia tj. pani dr Jadwiga Kamińska 
oraz pani Halina Janowicz poprowa-
dziły grupę po ulicy: Iwańskiej, Ry-
nek, Kieleckiej, Zapłotniej oraz Spa-
cerowej. Finał wędrówki zakończył 
się ogniskiem na placu przy plebanii. 
W  jego organizacji pomogli: ksiądz 
proboszcz Jerzy Beksiński, który 
wygospodarował potrzebne miej-
sce na  ten cel, pan Józef Kamiński-
-sponsor przepysznych firmowych 
kiełbasek i  pozostałych produktów 
spożywczych, a  także radny pan 

Zdzisław Zwoliński, który przetrans-
portował najpotrzebniejsze artykuły 
i przygotował je na przybycie space-
rowiczów. Podczas pieczenia kiełba-
sek uczestnicy spotkania wspomina-
li dawne czasy, wymieniali poglądy 
na różne tematy, przedstawiali swoje 
pomysły na  kolejne zajęcia, a  także 
wspólnie zaśpiewali kilka piosenek.

Widać doskonale, że  takie spo-
tkania dają dużo energii, pozy-
tywnych wspomnień i  cementują 

kontakty między naszymi senio-
rami co  daje argumenty do  tego, 
iż  pomysł na  założenie Uniwery-
tetu Trzeciego Wieku był strza-
łem w  przysłowiową dziesiątkę. 
Wszyscy już nie mogą się docze-
kać na  następne spotkanie, któ-
re odbędzie się już za  2 tygodnie. 
Dla wszystkich niezdecydowanych 
bramy naszego uniwersytetu stoją 
otworem.

A.S.

 Q Członkowie UTW przy ognisku.

Hot-spot!
Uprzejmie informujemy miesz-

kańców gminy Łagów, iż na Rynku 
w Łagowie od strony kościoła zlo-
kalizowany jest darmowy punkt 
dostępu do Internetu tzw. hot-spot. 
Umożliwia on bezpłatne korzysta-
nie z  Internetu w  laptopach oraz 
telefonach komórkowych w  obrę-
bie Rynku w  Łagowie. Serdecznie 
zachęcamy do korzystania! 

Wznowiona 
działalność 
targowicy w Woli 
Łagowskiej
W związku z zakończonymi pra-

cami remontowymi na placu targo-
wym w  msc. Wola Łagowska Wójt 
Gminy Łagów wraz z  Radnymi 
Rady Gminy Łagów podjęli decyzję, 
iż z dniem 13 maja 2015 r. wznowio-
ny zostanie handel bydłem na targo-
wisku oraz handel detaliczny. Jedno-
cześnie informujemy, iż do połowy 
czerwca tj. do  14.06.2015 r. sprze-
dający będą zwolnieni z opłaty tar-
gowej – dotyczy wyłącznie handlu 
detalicznego. 

Drodzy Mieszkańcy!
Otrzymujemy liczne zgłoszenia 

o  luźno biegających psach. Przy-
padki takie stwarzają zagrożenie 
dla ludzi, zwierząt gospodarskich 
a  także pojazdów mechanicznych 
i  podróżujących nimi osób. Kwe-
stia odpowiedzialności za  powyż-
sze wykroczenie uregulowana jest 
w  art. 77 Kodeksu Wykroczeń, 
który mówi: „Kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia, podlega karze grzywny…”

Przypominamy więc, że  posia-
dacz psa lub innego zwierzęcia 
zobowiązany jest do sprawowania 
nad nim odpowiedniego nadzoru.  

Do obowiązków właściciela nale-
ży również dokonywanie szczepień 
ochronnych przeciwko wściekliźnie 
w terminie 30 dni od dnia ukończe-
nia przez psa 3 miesiąca życia, a na-
stępnie nie rzadziej niż co 12 miesię-
cy od dnia ostatniego szczepienia.

Bezpłatna 
komunikacja!
Uprzejmie informujemy miesz-

kańców gminy Łagów, iż  od  14 
maja 2015 r. w  każdy czwartek 
uruchomiona zotanie bezpłat-
na komunikacja na  trasie Łagów 
(przystanek autobusowy) - Wola 
Łagowska (targowica)

Godziny i trasa przejazdu:
Łagów - Wola Łagowska: 6.50, 

8.00, 9.30. Wola Łagowska - Ła-
gów: 7.00, 8.20, 10.30.

Zachęcamy do  korzystania 
z komunikacji!
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Drużyna Orlików trenuje w ŁKS Łagów

Grupa Orlików rozpoczęła 
systematyczne treningi już 
pod koniec 2013 r. Od tamtej 
pory systematycznie do dziś 
trenują : Adrian Borek, Jakub 
Kamiński, Kacper Czajkowski 
i Krzysztof Gadowski. 

W  kolejnych miesiącach dru-
żyna zwiększała swoją liczebność 

aż w  końcu  od  września 2014 r. 
przystąpiła do  regularnych roz-
grywek w  swojej kategorii wie-
kowej. Chłopcy jak już sama 
nazwa wskazuje swoje treningi 
i mecze rozgrywają na boisku or-
lik. Do sukcesów drużyny z pew-
nością można zaliczyć 2 remisy 
z  bardzo silną drużyną KSZO 
Junior Ostrowiec Świętokrzyski. 

Na  dzień dzisiejszy w  zespole 
trenują : Norbert Boroń, Kacper 
Jarosz, Mikołaj Zwoliński, Adrian 
Borek, Kacper Czajkowski, Jakub 
Kamiński, Wojtek Krowiński, 
Oskar Szczykutowicz, Krzysztof 
Gadowski, Tadeusz Mikołajczak, 
Antoni Mikołajczak, Łukasz Ko-
łbuc, Wiktor Matok Jakub Strze-
lecki, Igor Mizera, Grzegorz Bera, 

Tomasz Waśkiewicz, Michał Bę-
ben, Dawid Grys, Kamil Juszczel. 
Wyróżnić z  tego grona można 
przede wszystkim Jakuba Kamiń-
skiego, Adriana Borka, Kacpra 
Czajkowskiego, Kacpra Jarosza, 
Norberta Boronia i Mikołaja Zwo-
lińskiego za systematyczność i cią-
głe postępy w grze.     

G.S

Kolejna grupa systematycznie trenuje w klubie ŁKS Łagów. To Orlik.  
W skład drużyny wchodzą chłopcy urodzeni w latach 2004 i 2005. 

 Q Drużyna Orlików rozpoczęła treningi w ŁKS Łagów pod koniec 2013 roku.

Zapraszamy
Wszystkich absolwentów Szkoły Podstawowej w Łagowie

na obchody

ZGŁOSZENIE

..............................................
(imię i nazwisko)

..............................................
(nazwisko panieńskie)

..............................................
(lata nauki)

50-lecia istnienia szkoły w obecnym budynku

uroczystości odbędą się

19 września 2015 r

Zgłoszenie udziału w uroczystości pro-
simy wysłać pocztą, e-mailem na ad-
res: gimlagow@o2.pl lub telefonicznie 
41-30-74-018 do 15 czerwca 2015 r.
Zgłoszenia dostępne są w sekretariacie 
szkoły i na stronie szkoły www.gzslagow.pl

W programie uroczystości:
• Msza Św. w kościele w Łagowie
• Program artystyczny
• Chwile wspomnień w gronie   
   koleżanek i kolegów
Dyrekcja Zespołu Szkół w Łagowie

i
Komitet Organizacyjny


