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Wesołego Alleluja

Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych 
składają 

Paweł Marwicki, Wójt Gminy Łagów
oraz 

Marek Bartkiewicz
Przewodniczący Rady Gminy Łagów



Gmina Łagów ma nowego 
wicewójta. Funkcję tę od 
16 lutego pełni Zbigniew 
Meducki. 

Zbigniew Meducki ma 37 lat. 
Żona Katarzyna, dzieci: Adam 
i Magdalena. Z wykształcenia le-
śnik - absolwent Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie. Ukończył także politolo-
gię na Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach. 

Przez 17 lat był pracownikem 
Nadleśnictwa Łagów. W 2010 roku 
zdobył mandat radnego Rady Gmi-
ny  Łagów i objął stanowisko  prze-
wodniczącego. Członek Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Obecnie 

zastępca wójta gminy Łagów. Stoi na 
czele społecznego komitetu budowy 
drogi ekspresowej S74. Jego  hobby 
to polityka, sport, turystyka i po-
dróże. 

Funkcję zastępcy wójta gminy 
Łagów objął 16 lutego bieżącego 
roku.

W zakresie jego obowiązków 
jest nadzorowanie pracy urzędu 
i jednostek organizacyjnych gminy 
w szczególności dotyczących spraw: 
rolnictwa, pomocy społecznej, in-
formacji niejawnych, obrony cywil-
nej, spraw obronnych i poufnych.

Ponadto pomoc merytoryczna 
w zakresie wykonywania budżetu 
i inwestycji.

/AP/

Łagów ma nowego
zastępcę wójta
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Peregrynacji symboli 
Światowych Dni Młodzieży
W 2016r. naszą Ojczyznę czeka wielkie wydarzenie. W Krakowie 

odbędą się Światowe Dni Młodzieży. W ramach przygotowania naszą 
diecezję nawiedzą symbole Światowych Dni: Krzyż i Ikona Matki Bo-
żej. Również nasz dekanat będzie gościł te symbole. 20 kwietnia 2015r 
w Łagowie będziemy gościć młodzież naszego dekanatu. Już dziś za-
praszamy wszystkich na to wydarzenie. Niech to będzie święto rado-
ści, które pozwoli nam poczuć klimat tego co będziemy przeżywać  
w Krakowie w czasie historycznego spotkania młodych z całego świata. 

Program spotkania: 
11.45 Zawiązanie wspólnoty – Rynek Łagów
12.30 Powitanie Symboli ŚDM na Rynku w Łagowie
13.00 Nabożeństwo dziękczynne za osobę świętego Jana Pawła II
15.15 Msza Św. w kościele z udziałem Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza
16.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.00 Pożegnanie symboli ŚDM i przekazanie młodzieży dekanatu 

ostrowieckiego 
17.30 „Agape” – herbata, ciasto przygotowane przez Koła Gospodyń 

Wiejskich naszej gminy – plac przed plebaniom w Łagowie.

Tony jabłek i marchwi 
dla mieszkańców gminy Łagów 

Dzięki współpracy Wójta Gminy Łagów Pana Pawła Marwickiego  
z Prezesem Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Św. Pa-

nią Marią Adamczyk udało się zorganizować darmową dostawę jabłek 
oraz marchwi dla mieszkańców gminy Łagów. I tak pozyskano nieodpłat-
nie 13 samochodów jabłek i 2 samochody marchwi. Jabłka były przezna-
czone dla wszystkich mieszkańców gminy, zaś marchew, której ilość była 
stosunkowo mniejsza przekazana została dla najbardziej potrzebujących, 
których listę sporządził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie. 

Serdeczne podziękowania składamy w kierunku naszych sołtysów i rad-
nych za niezawodność i świetną organizację dystrybucji towarów otrzyma-
nych z Banku Żywności oraz strażaków ochotników z terenu naszej gminy za 
niebywałe zaangażowanie w niesieniu pomocy naszym mieszkańcom. Dzię-
kujemy także Księżom Proboszczom z okolicznych parafii za informowanie 
mieszkańców odnośnie dystrybucji pozyskanych owoców i warzyw. 

A.K

Darmowe porady prawne
Uprzejmie informujemy, iż 

w każdy czwartek w godz. od 09:00 - 13:00  
w budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie, 
I piętro, pokój nr 1, będzie można skorzystać 
z bezpłatnych porad prawnych w zakresie  
leczenia odwykowego i sytuacji rodzin do-
tkniętych przemocą domową.

Sprawną oraz fachową obsługę prawną za-
pewni Pani Jolanta Wróblewska – Więcek, po-
siadająca odpowiednie kwalifikacje i doświad-
czenie zawodowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy Łagów za-
pewnione jest dzięki środkom finansowym pochodzącym z Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 zamówionych ma teriałów oraz zastrzega sobie prawo do in-
gerencji w nadesłane teksty. 

Zbigniew Meducki, przewodniczący Rady Gminy 
Łagów w poprzedniej kadencji został wicewójtem.

 Q Zbigniew Meducki, od lutego pełni funkcję wicewójta Łagowa.



Targi Pracy 
odbędą się 
w Łagowie 
Powiatowe targi pracy odbędą 

się 29.04.2015 r. w Gminnym Ze-
spole Szkół w Łagowie. 

Przedsięwzięcia towarzyszące 
Targom to:

- spotkanie w ramach akcji „Ju-
nior + Przedsiębiorczość = sukces” 
dla dzieci i młodzieży, której celem 
jest przygotowanie młodzieży do 
wejścia na rynek pracy, rozwój 
umiejętności kreatywnego myśle-
nia oraz kształcenie wśród mło-
dych ludzi cech lidera – pewności 
siebie, pokonywanie własnych 
słabości i  rozwijanie umiejętności 
podejmowania decyzji. 

- spotkanie uczestników akcji 
„Junior + Przedsiębiorczość = suk-
ces” z lokalnym przedsiębiorcą;

- spotkanie z bezrobotnymi, 
w ramach panelu informacyjnego 
z doradcą zawodowym;

- konkurs na najlepszy bizne-
splan dla uczestników akcji „Ju-
nior + Przedsiębiorczość = sukces”

Szczegółowe informacje za-
mieszczone będą na stronie inter-
netowej www.lagowgmina.pl.

Prace
melioracyjne na
terenie gminy
Meliorację dużego obsza-

ru o długości 400 m doko-
nano na gruntach rolnych 
w msc. Piotrów. Przedsięwzięcie 
to polegało na osuszeniu gruntów.  
W tym celu została pod ziemią 
umieszczona rura drenażowa 
o średnicy 100 mm. Całkowity 
koszt zadania to kwota ok. 3 500,00 
zł w całości pokryta z budżetu gmi-
ny Łagów. Prace te zagwarantują 
rolnikom z sołectwa Piotrów jak 
najlepsze wykorzystanie natural-
nych zasobów oraz trwałe podno-
szenie plonów. Ponadto w planach 
są już kolejne grunty na których zo-
stanie przeprowadzona melioracja. 

A.K 

Wypłacają
zwrot podatku 
akcyzowego
- Do końca kwietnia zostanie 

wypłacony zwrot podatku akcy-
zowego od paliwa wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej.

Wójt gminy Łagów informuje 
rolników z terenu gminy Łagów, 
że pieniądze za zwrot podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej wypłacone 
będą w terminie:

Do dnia 30 kwietnia 2015 
w kasie urzędu gminy bądź na 
wskazany we wniosku rachunek 
bankowy.
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- Cieszę się, że wreszcie doszło 
do porozumienia w sprawie zasad 
remontu przychodni. Pat trwający 
w tej sprawie nie sprzyjał nikomu, 
a skutki tego odczuwali pacjenci. 
Cieszę się z dobrej współpracy 
z nowym wójtem i mam nadzieję 
że w dalszym ciągu będzie się ona 
tak dobrze układała.

Marcin Aplas, 
prezes spółki Wielmed

Rozpoczął się remont 
przychodni w Zbelutce. 
Pomieszczenia przeznaczone 
na przychodnię zostaną 
całkowicie zmodernizowane.  
- To efekt odmiennej niż 
do tej pory postawy władz 
gminy - mówi szef spółki 
Wielmed, świadczącej 
usługi Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w gminie Łagów.

Podstawową Opiekę Zdrowotną 
w gminie Łagów świadczy niepu-
bliczna spółka Wielmed, choć czyni 

to w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, dzięki czemu 
wizyty w gabinecie lekarskim są bez-
płatne.

Choć usługi medyczne świadczone 
są przez prywatną spółkę, to budynki 
przychodni należą do gminy, która 
pobiera za ich wynajem czynsz.

Problem w tym, że budynki mają 
już po kilkadziesiąt lat, wymagają 
kompleksowych remontów, a wręcz 
przebudowy, by sprostać nowym co-
raz bardziej wyśrubowanym normom 
dla obiektów użyteczności publicznej.

- W niedalekiej przeszłości pod-
daliśmy pod rozwagę Radzie Gminy 
pomysł, by gmina sprzedała Wiel-
medowi część działki, obok budynku 
przychodni w Łagowie, pod budowę 
nowego pawilonu. W nowym pawilo-
nie znalazłaby się przychodnia z praw-
dziwego zdarzenia dla dzieci. Byłyby 
tam gabinety: pediatry, szczepień, 
ginekologa i położnej. I co najważniej-
sze prowadziłoby tam osobne wejście, 
tak aby dzieci zdrowe i kobiety w ciąży 
do ginekologa nie stykały się z osoba-
mi zakaźnie chorymi. Pomysł ten jak 
to się mówi potocznie umarł śmiercią 
naturalną. Przez długi czas był swoisty 
pat – mówi Marcin Aplas, prezes za-
rządu spółki Wielmed. 

Sytuacja zmieniła się w listopadzie 
ubiegłego roku kiedy wójtem został 
Paweł Marwicki. - Jego podejście do 
tematu jest zupełnie inne – przyzna-
je prezes Aplas, który nie ukrywa że 
cieszy się z dobrej współpracy z wój-
tem i konsensusu w sprawie remontu 

przychodni.
Strony ustaliły, że budynki 

w dalszym ciągu pozostaną własno-
ścią gminy i będą wynajmowane za 
odpłatnością spółce Wielmed. Gmina 
jednak postanowiła wyremontować 
budynki, zaś spółka medyczna wy-
posaży pomieszczenia w nowe meble 
i sprzęt.

Ekipa budowlańców w pierwszej 
połowie marca pojawiła się w przy-
chodni w Zbelutce. W całym budynku 
wymienione zostaną podłogi, poma-
lowane zostaną ściany, wymienione 
oświetlenie, powstanie także magazyn 
odpadów medycznych. 

Prace mają się zakończyć do 21 
kwietnia tego roku.

/AP/

Nowy wójt, nowe podejście
Remont przychodni już trwa

 Q Gruntowny remont przeprowadzany jest w przychodni w Zbelutce.

 Q Kapitalny remont toalety.

Władze gminy i zarząd spółki Wielmed doszły do porozumienia w sprawie 
zasad modernizacji przychodni. Za prace budowlane zapłaci urząd. Koszty 
wyposażenia wnętrz i zakupu sprzętu medycznego pokryje spółka.
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Tegoroczne ferie w świetlicy 
wiejskiej w Remizie OSP 
w Łagowie udały się świetnie. 
Były to pierwsze ferie w nowo 
wyremontowanej placówce. 
Do świetlicy codziennie 
przybiegały z uśmiechem na 
twarzy dzieci. Każdego dnia 
każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. 
Dla wszystkich chętnych dzieci 

organizowane były warsztaty ma-
larskie pod hasłem „Ferie moich 
marzeń” oraz zajęcia plastyczne 
z wykorzystaniem różnych tech-
nik i materiałów w tym m.in. masy 
solnej, wykonywanie kartek z oka-
zji dnia kobiet, wykonywanie eko-
-zabawek z surowców wtórnych. 
Pomocne wskazówki dla młodych 
artystów dawały opiekunki pro-
wadzące zajęcia tj. Pani Wioletta 
Kozłowska, Pani Urszula Sławska 
oraz Pani Daria Dobrowolska. Dzie-
ci mogły wykazać się manualnie 
i twórczo. 

Bardzo ciekawe zajęcia odbyły się 
pod fachowym okiem Pani Marze-
ny Kuczyńskiej, która zechciała po-
święcić nam jeden dzień i przedsta-
wić swoje psy „Maję” i „Japę”. Dzieci 
mogły poznać potrzeby psów, na-
uczyć się rozmawiać ze zwierzętami 
czyli wydawać komendy typu „siad”, 
„daj głos”, „waruj” itp. ; udoskonalić 
swoją sprawność ruchową poprzez 
przechodzenie pod psem, udział 
w rywalizacjach sportowych. Zaję-
cia te dostarczyły dzieciom nowych 
i ciekawych doświadczeń. 

Dzieci i młodzież z dużym entu-
zjazmem wzięła także udział w za-
jęciach z  karaoke podczas, których 
dzieci przełamawszy nieśmiałość 
śpiewały swoje ulubione piosenki. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się wśród dzieci warsztaty 
z rękodzieła – zajęcia z decoupage 
przeprowadzone przez Panie Ninę 
Kaczmarczyk oraz Krystynę Her-
buś. Techniką tą uczestnicy zajęć 

tworzyli własnoręczne piękne i ory-
ginalne dekoracje, która wyglądały 
jak ręcznie malowane. Dzięki niej 
można także we własnym zakresie 
odnowić stary, nieciekawy przed-
miot, który już się opatrzył i znudził, 
np. doniczkę, Dzieci z powodze-
niem radziły sobie z nowo poznaną 
i dość oryginalną techniką zdobie-
nia różnych przedmiotów.

Swoich zwolenników znalazły 
także zajęcia kulinarne, podczas 
których dzieci robiły swoje ulubio-
ne kanapki, które później wspólnie 
degustowały, jednocześnie zachwy-
cając się swoim talentem kuchar-
skim! 

Dla dzieciaków zorganizowa-
no także zajęcia ruchowe - gry 
w tenisa stołowego, gry w piłka-
rzyki, w bilard, które najczęściej 
wybierali chłopcy. Mimo to tur-
niej tenisa stołowego znalazł duże 
zainteresowanie zarówno wśród 
męskiej jak i żeńskiej części uczest-
ników ferii w świetlicy w Łagowie. 
 W kategorii dziewcząt I miejsce 
zajęła Patrycja Łach, kolejne II – 

Weronika Ziarko, III miejsce Wik-
tora Ziarko. Natomiast najlepszymi 
wśród chłopców okazali się Łukasz 
Stańczak, Sebastian Jarosz, Igor Ko-
złowski. Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. 

Dzieci spędzające ferie zimowe 
w Łagowie z pewnością nie mogły 

narzekać na brak atrakcji podczas 
tych dni. Zajęcia ruchowe , gry 
sportowe, ciekawe zajęcia plastycz-
ne, kulinarne, a także projekcje ba-
jek na dużym ekranie angażowały 
dzieci i zachęcały do rozwijania 
swoich pasji i zainteresowań. 

A.K

Dzieci nie mogły się nudzić
Zajęcia plastyczne, sportowe, rozwijające zainteresowania, a także niecodzienne pokazy. Wszystko to 
zorganizowano w czasie ferii dla uczniów, którzy nie wyjechali na zimowy wypoczynek poza teren gminy

 Q Marzena Kuczyńska, zorganizowała dla uczniów wspaniały pokaz z udziałem swoich labradorów.

 Q Nie zabrakło zajęć plastycznych.

Prezentujemy harmonogram 
wywozu odpadów 
komunalnych w gminie 
Łagów na miesiąc kwiecień 
2015 roku.

CZYŻÓW, SĘDEK, WOLA 
ŁAGOWSKA, ZŁOTA WODA
Zbiórka odpadów segregowa-

nych: 09.04.2015 r. (czwartek)
Zbiórka odpadów zmieszanych: 

23.04.2015 r. (czwartek)
ZAMKOWA WOLA, 
WIŚNIOWA, NOWY STAW,
PIOTRÓW–GUŁACZÓW-PO-
RĘBISKA, ZAGOŚCINIEC-
-PODŁAZY, PŁUCKI, WINNA
Zbiórka odpadów segregowa-

nych:14.04.2015 r. (wtorek)
Zbiórka odpadów zmieszanych: 

24.04.2015 r. (piątek)
ŁAGÓW, MAŁACENTÓW, 
LECHÓWEK
Zbiórka odpadów segregowa-

nych: 13.04.2015 r. (poniedziałek)
Zbiórka odpadów zmieszanych: 

27.04.2015 r. (poniedziałek)

SADKÓW, STARA ZBELUTKA,
NOWA ZBELUTKA, 
MELONEK, RUDA,
 DURACZÓW, GĘSICE
Zbiórka odpadów segregowa-

nych: 10.04.2015 r. (piątek)
Zbiórka odpadów zmieszanych: 

22.04.2015 r. (środa).
/AK/

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w kwietniu 2015
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Święto Kobiet z prelekcją
Uroczyste obchody Dnia Kobiet w gminie 
Łagów w tym roku obchodzono nieco 
wcześniej, bo już 5 marca.  Najbardziej 
aktywne mieszkanki gminy zaproszono 
do świetlicy w Remizie OSP w Łagowie, 
by wspólnie świętować przypadający na 
8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Spotkanie rozpoczęło się krótką prelekcją na 
temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie 
rolnym, której przyświecało hasło „Szanuj życie”. 
Prezentację poprowadził  Stanisław Golmento 
z Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Omó-
wiono najczęstsze nieprawidłowości i zagro-
żenia przy pracy rolniczej oraz przedstawiano 
okoliczności i przyczyny wybranych wypadków 
przy pracy rolniczej. Zaprezentowano także za-
sady bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac 
w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem za-
sad bezpiecznego udziału dzieci w pracach ro-
dzinnego gospodarstwa rolnego i bezpiecznej za-
bawy. Jednym słowem można to określić iż było 
to spotkanie, w którym  przyjemne połączono 
z pożytecznym, tj. wiedzą jakże niezbędną w ży-
ciu codziennym wielu kobiet w gminie. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Łagów Pan 
Paweł Marwicki, który złożył serdeczne życzenia 
dla przedstawicielek płci pięknej. Do życzeń do-
łączyli się również obecni na spotkaniu: Ks. Jerzy 
Beksiński Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Ar-
chanioła w Łagowie, Piotr Żołądek Członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego, Bogdan 
Gierada Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, 
Krystian Jarubas Radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, Marek Bartkiewicz Przewod-
niczący Rady Gminy Łagów oraz Zbigniew Me-
ducki Zastępca Wójta Gminy Łagów.  

Po życzeniach wszyscy obecni na sali męż-
czyźni obdarowali przybyłe panie, a było ich ok. 
230 symbolicznym tulipanem. 

Warto również wspomnieć, o tym, że tego 
dnia kobietom usługiwali panowie z  jednostek 
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. 

Spotkanie to było doskonałą okazją, aby w bar-
dzo miłym gronie i przy świetnej atmosferze spę-
dzić czas. Mamy nadzieję, że humor i optymizm 
wyniesiony ze spotkania będzie towarzyszył 
mieszkankom naszej gminy przez cały rok.

Prezent dla wszystkich Pań w postaci spe-
cjalnie przygotowanego poczęstunku w dniu 
ich święta możliwy był dzięki środkom spon-
sorskim. Serdeczne podziękowania składamy 
naszym darczyńcom: Zdzisław Dziarmaga, 
Zbigniew Bera, Stefan Partyka, Andrzej Kotwa, 
Paweł Haniecki. 

A.K

Historia Dnia Kobiet

Ponad dwieście pań z terenu gminy wzięło udział w obchodach Dnia Kobiet zorganizowanych 5 marca  
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie. Były życzenia, kwiaty oraz prelekcja o bezpieczeństwie.

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet 
wywodzą się z ruchów robotniczych w Ame-
ryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody 
Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 
1909 r. w Stanach Zjednoczonych, w roczni-
cę słynnego nowojorskiego strajku pracownic 
przemysłu odzieżowego.
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Akcja „Cały Łagów czyta 
dzieciom” odbyła się 
po raz kolejny w Szkole 
Podstawowej w Łagowie.
Inicjatorami spotkania były Panie 

Marzena Dzioba , Monika Durlej , 
Małgorzata Walkowicz - opiekunki 
Małego Samorządu Uczniowskiego 
oraz Pani Bernarda Czekaj - biblio-
tekarz szkolny. 

Głównym bohaterem dnia był 
Koziołek Matołek , o którego przy-
godach czytali : Pan Paweł Marwicki 
- wójt gminy Łagów , Pani Izabela 
Garbacka-Łach – radna Rady Gmi-
ny Łagów i sołtys Łagowa , Pani 
Ewelina Łata - radna Rady Gminy 
Łagów, Pani Luiza Szyndlarewicz - 
kierownik Biura Obsługi Szkół, Pani 
Marzena Kuczyńska - kierownik 
Ośrodka Rehabilitacji , Pani Marta 
Kozłowska - emerytowany nauczy-
ciel oraz dyrekcja szkoły w osobach 
Pani Ewy Mikulko , Pana Zbigniewa 
Wiącka i Pana Wiesława Nawroc-
kiego.

 Cała akcja przebiegła wzorowo, 
a dzieci i goście bawili się wyśmie-
nicie. Z niecierpliwością czekamy na 
spotkanie za rok.   /M. DURLEJ/

Cały Łagów czyta dzieciom

Rozwijamy zainteresowania i pasje twórcze dzieci i młodzieży

 Q Fragment „Koziołka Matołka” czyta dzieciom emerytowany nauczyciel Pani Marta Kozłowska. 

Bajki uczniom czytał wójt Paweł Marwicki, radni gminy Łagów, kierownicy różnych instytucji,  
nauczyciele oraz dyrektorzy szkoły - także ci emerytowani. Wszyscy bawili się przy tym wyśmienicie.

Niecodzienną okazję 
malowania obrazów farbami 
akrylowymi przy użyciu pasty 
strukturalnej mieli ci, którzy 
przyszli na warsztaty „Obraz 
z motywem kwiatowym 
zorganizowane przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną  
w Łagowie.

W Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Łagowie odbyły się warsztaty 
plastyczne pt. Obraz z motywem 
kwiatowym. 

Zajęcia w ramach projektu Ma-
gia Tworzenia… czyli odkrywanie 
siebie poprzez twórczość i inspira-
cje dofinansowanego przez Gmin-
ną Komisję Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w Łagowie 
przeprowadziły Małgorzata Foryś 
i Beata Kuca. 

Uczestnicy wykonali obraz far-
bami akrylowymi przy użyciu pasty 
strukturalnej. Tematem pracy był 
motyw kwiatowy. Spotkanie zakoń-
czono słodkim poczęstunkiem. 

W ramach projektu zostaną jesz-

cze zorganizowane dwa warsztaty. 
W miesiącu marcu - Dekoracja 

wielkanocna oraz w grudniu -Deko-
racja bożonarodzeniowa.

Osoby chcące wziąć udział 
w warsztatach mogą się kontakto-
wać z pracownikami Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Łagowie.

/M. F/

 Q W czasie warsztatów ich uczestnicy mogli poznać trudną technikę malowania farbami akrylowymi przy użyciu pasty strukturalnej.
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Plac targowy
zamknięty 
na czas 
remontu

Wójt Gminy Łagów 
w uzgodnieniu z Radą 

Gminy Łagów i Powiatowym Le-
karzem Weterynarii w Kielcach, 
zarządzają czasowe zamknięcie 
placu targowego dla handlu by-
dłem (środa) na okres od dnia 
25 marca do 30 kwietnia 2015r., 
w związku z trwającymi pracami 
remontowymi na placu targo-
wym w  miejscowości Wola Ła-
gowska. 

A.K

„Nowy dom” dla 
bocianów 

Z inicjatywy i czujności Pana 
Gazdeckiego z sołectwa Du-

raczów wykonano nowe gniazdo 
dla bocianów. Dotychczasowe 
gniazdo zlokalizowane na sta-
rym próchniejącym już drzewie 
stanowiło zagrożenie dla pta-
ków i mieszkańców. Pracownicy 
Urzędu Gminy wyłonili wyko-
nawcę nowego, bezpiecznego 
siedliska dla bocianów. Zamon-
towano m.in. słup stalowy za-
kotwiczony palem żelbetowym 
w ziemi o wysokości 10,5 m, 
a platformę wykonano z desek. 
Dzięki temu powracające z cie-
płych krajów bociany będą mo-
gły powrócić do swojego domu 
w Gminie Łagów.

Teraz tylko czekamy na no-
wych mieszkańców Naszej Gmi-
ny!

A.K.

Nie wypalajcie 
traw! - apelują
strażacy
Komendant Miejski Państwo-

wej Straży Pożarnej wystosował 
apel do mieszkańców gminy Ła-
gów i całego powiatu. W liście 
przysłanym do Urzędu Gminy 
Łagów prosi rolników by nie wy-
palali traw.

Straty związane z tym proce-
derem są ogromne, a ilość po-
żarów nieużytków z roku na rok 
jest coraz wyższa. 

W 2013 roku na terenie Kielc  
i powiatu Kieleckiego strażacy 
gasili 779 pożarów traw i nie-
użytków rolnych, w 2014 już 870. 
W tym roku tylko do 22 marca 
strażacy wyjeżdżali do tego typu 
wezwań już 362 razy.

- Wśród wielu osób panuje 
przekonanie, że wypalenie trawy 
poprawi jakość gleby. Nic bar-
dziej błędnego - mówią strażacy.

Znamy nazwiska uczniów, 
którzy o pożarnictwie  
wiedzą najwięcej.
We wtorek, 24 marca 2015 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 zapobiega 
pożarom”, która miała na celu spraw-
dzenie ich wiedzy z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. Łącznie w kon-
kursie wzięło udział 18 uczestników, 
w tym 6 gimnazjalistów i 12 uczniów 
szkół podstawowych, którzy zwycię-
żyli we wcześniejszych eliminacjach 
szkolnych. Wszystkich zgroma-
dzonych na konkursie serdecznie 
powitał Zastępca Wójta Gminy 
Łagów Pan Zbigniew Meducki.  
W kilku słowach wyraził zadowo-
lenie z tak dużej liczby uczestników 
oraz podkreślił, że to właśnie mło-
dzież stanowi doskonały przykład 

jak powinniśmy zapobiegać poża-
rom. 

Następnie rozpoczęła się najtrud-
niejsza część konkursu – rozwiąza-
nie testu. Zadaniem uczestników 
było rozwiązanie w ciągu 30 minut 
testu jednokrotnego wyboru skła-
dającego się z 20 niełatwych pytań, 
np. W którym miejscu występuje 
najwyższa temperatura płomienia? 
Co to jest Compact? czy Ile wynosi 
odległość hydrantu zewnętrznego 
od ścian budynku? 

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 członek Mi-

chał Stróżecki – strażak ochotnik 
z OSP w Łagowie, wyłoniła nastę-
pujących zwycięzców. W grupie 
gimnazjalistów najlepsi okazali się : 
I miejsce – Kornelia Gałka, II miej-
sce – Paweł Flis, III miejsce – Mar-
tyna Sławska . Natomiast w gru-
pie uczniów szkół podstawowych  
I miejsce zajął Marcin Bąk (SP 
Piotrów), II miejsce Bartosz Szyszka 
(SP Zbelutka), zaś III miejsce Bar-
tłomiej Lisiński (SP Łagów). Nagro-
dy dla zwycięzców 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 15 kwiet-
nia 2015 roku.  Trzymamy kciuki za 
powodzenie w eliminacji powiato-
wej i dalszej. 

A.K

Z wiedzą pożarniczą
są za pan brat
Kornelia Gałka, Paweł Flis, Martyna Sławska, Marcin Bąk, Bartosz Szyszka 
i Bartłomiej Lisiński zostali laureatami gminnego etapu Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodzież Zapobiega Pożarom

 Q Zwycięzcy eliminacji gminnych dostali prawo reprezentowania naszej gminy w powiatowym etapie turnieju.
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