
NR INDEKSU ISSN 1733-9898 • WYDAWNICTWO BEZPŁATNENR INDEKSU ISSN 1733-9898 • WYDAWNICTWO BEZPŁATNEGRUDZIEŃ 2016 • NR 12 (62)

Jak mijający rok 
oceniają: wójt, 
radni i kierownicy 
jednostek podległych 
gminnie
Czy był dobry, czy zły, przyniósł 

realizację zamierzonych działań, 
oraz co udało się zrobić w czasie 
ostatnich 12 miesięcy dla dobra 
gminy i jej mieszkańców. O tym 
między innymi w podsumowa-
niach mijającego roku mówią: wójt, 
radni oraz kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy.

 Q Czytaj na str. 6

Mieszkanki gminy 
Łagów docenione 
przez starostę

7 grudnia w auli Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nowinach 
odbył się Jubileusz 150-lecia po-
wstania Kół Gospodyń Wiejskich 
w Polsce. Przy okazji tej uroczy-
stości organizatorzy uhonorowali 
przedstawicielki szczególnie zasłu-
żone dla rozwoju KGW. Z Gminy 
Łagów podziękowania z rąk staro-
sty za dotychczasową działalność 
otrzymały: Pani Maryla Domagała 
i Pani Danuta Pietrzyk.

 Q Czytaj na str. 7

Dzień wolontariusza 
w Łagowie 
5 grudnia 2016 roku w Gmin-

nym Zespole Szkół w Łagowie 
odbyło się spotkanie uczniów klas 
szóstych szkoły podstawowej oraz 
klas trzecich gimnazjum z preze-
sem Regionalnego Centrum Wo-
lontariatu, panem Michałem 
Braunem.

Wizyta naszego gościa zbiegła 
się z obchodami Międzynarodo-
wego Dnia Wolontariatu. 

 Q Czytaj na str. 10

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
życzymy mieszkańcom Gminy Łagów 

świątecznego nastroju, szczęścia,  
pogody ducha, 

wszelkiej pomyślności  
oraz serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół.
Nowy 2017 Rok niech przyniesie 

wiele radosnych chwil,  
a także realizację 

oczekiwanych planów i zamierzeń.
Paweł Marwicki

Wójt Gminy Łagów
Marek Bartkiewicz

Przewodniczący  
Rady Gminy Łagów
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Olimpiada Przedszkolaka 

1 grudnia 2016r. w Szkole Podstawo-
wej w Łagowie odbyła się III Gmin-

na Olimpiada Przedszkolaków pod 
honorowym patronatem Wójta Gminy 
Łagów oraz Dyrekcji Gminnego Ze-
społu Szkól w Łagowie. Impreza zaczę-
ła się od przywitania gości oraz uczest-
ników zawodów, czyli uczniów szkół 
z Piotrowa, Czyżowa, Rudy, Zbelutki, 
Lechówka , Łagowa i po raz pierwszy 
dzieci spoza gminy, tj. z Lechowa. Na 
wszystkich czekały już dzieci ze szkol-
nego koła teatralnego „Mały Arlekin", 
które na czele z Zeusem przypomniały 
o tym jak ważne są to zawody. Wszy-
scy uczestnicy olimpiady złożyli uro-
czyste ślubowanie i obiecali, że będą 
rywalizować zgodnie z duchem fair
-play. Olimpiadę uroczyście otworzyła 
p. dyrektor Ewa Mikulko. Rozpoczęła 
się rywalizacja   w duchu sportowym, 
ale na wesoło. Dzieci z poszczególnych 
szkól mogły się wykazać sprawnością 
w czterech konkurencjach. Po wysiłku 
czekała już na nich herbatka i poczę-
stunek przygotowany przez rodziców, 
którzy włączyli się chętnie w organi-
zację spotkania. Na koniec nastąpił 
punkt kulminacyjny olimpiady, czyli 
wręczenie samych złotych meda-
li, dyplomów, pucharów i słodyczy. 
Uhonorowani zostali także opieku-
nowie, którzy świetnie przygotowali 
małych sportowców. Wszyscy goście, 
nauczyciele oraz dzieci podkreślali, że 
zawody były przygotowane wspaniale 
i żałowali, że olimpiady odbywają się 
tylko raz na cztery lata. Nad organi-
zacją i przebiegiem zawodów czuwali 
p. E. Mikulko, p. M. Durlej i p. J. Bąk. 
Wiele pomocy organizatorzy otrzyma-
li też od p. D. Kosztowniak, która wy-
konała przepiękne pamiątkowe zdjęcia 
dla wszystkich uczestników zawodów 
oraz od p. M. Dzioby i p. M. Walko-
wicz. Mamy nadzieję, że za cztery lata 
olimpiada będzie równie udana .

Monika Durlej
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Szanowni Mieszkańcy,

Mija właśnie drugi rok 
obecnej kadencji samorządu 
terytorialnego. Jest to 
jednocześnie jej półmetek. 
Oceniając 2016 rok 
uważamy, że w decyzjach 
podejmowanych przez 
Radę Gminy oraz Wójta 
dotyczących naszej gminy, 
kierowaliśmy się zawsze 
zasadą równego rozwoju 
wszystkich miejscowości. 
Wypracowana współpraca 
i kompromis pozwoliły 
na sprawiedliwy podział 
środków budżetowych 
na najpilniejsze potrzeby 
w każdym z sołectw.

Również współpraca z samorzą-
dem województwa świętokrzyskie-
go i powiatu kieleckiego oparta 
była każdorazowo na partnerskich 
stosunkach, która przynosiła wy-
mierne korzyści każdej ze stron.

Ze zrealizowanych w mijającym 
roku zadań pragniemy poniżej 
zwrócić uwagę na najważniejsze 
z nich:

Gmina Łagów w br. uzyskała 
dofinansowanie w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Do realizacji 
zakwalifikowało się dwa odcinki 
dróg. Droga gminna Wola Łagow-
ska – Pustka. Na odcinku 640 m. 
Zadanie zostało dofinansowane 
w wysokości 140.121,00 zł., wkład 
własny to środki gminy Łagów 
w wysokości 80.091,92 zł. Całko-
wity koszt inwestycji: 220.212,92 
zł. Tegoroczne zadanie to pierw-
szy etap prac w ciągu drogi Wola 
Łagowska - Pustka, w kolejnych 
latach samorząd planuje wykona-
nie przebudowy pozostałej części 
odcinka drogi. 

Kolejny odcinek drogi asfal-
towej to Stara Zbelutka - Rado-
stów- Choiny na odcinku 1.650 
m. Jest to droga graniczna, która 

głównie służy mieszkańcom na-
szej gminy. Koszt wykonania prac 
wynosi 199.000 zł. Wartość uzy-
skanego dofinansowania - blisko 
126.576,69 zł. 

Gmina Łagów uzyskała do-
finansowanie w wysokości 50% 
w ramach rządowego Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019.na remont drogi gmin-
nej Wola Łagowska (Kącik)- Gęsi-
ce. Droga ta została wyremontowa-
na na odcinku ponad 500 metrów. 
Trwa opracowanie dokumentacji 
technicznej na planowany następ-
ny etap remontu przewidzianego 
do realizacji w latach następnych. 
Całkowity koszt zadania wyniesie 
155.474,21 zł, w tym dofinansowa-
nie: 77.737 zł. 

Dzięki dotacji z MSWiA na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych 
Gmina Łagów wyremontowała 
drogę gminną Baraniec-Olszo-
wiec w Woli Łagowskiej o łącznej 
długości 775 mb. Wysokość do-
tacji: 84.080 zł. Wyremontowano 
również drogę w Zamkowej Woli 
w kierunku szkoły o długości 1.000 
m. Na realizację tego zadania gmi-
na uruchomiła fundusze z własne-
go budżetu oraz pozyskała środki  
z  Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji w  ramach 
programu usuwania skutków klęsk 
żywiołowych w  wysokości 46.200 
złotych. 

Gmina Łagów jest w trakcie 
realizacji budowy chodnika przy 
drodze gminnej Piotrów Gułaczów 
– Piotrów Podłazy o długości 680 
mb. i szerokości 1,0 mb.

Dzięki staraniom samorządu lo-
kalnego Gmina Łagów otrzymała 
dotację na odbudowę zniszczone-
go w 2013 r. przez powódź mostu 
w ciągu drogi gminnej w Łagowie 
przy ul. Podskale. Przed rozpoczę-
ciem budowy obiektu wykonano 
naprawę wodociągu, który pod-
czas wysokiego stanu wody został 
uszkodzony.

Wartości inwestycji to ponad 
216.000 zł, z czego 80%  kosztów 
kwalifikowanych zadania stano-
wi dotacja z budżetu państwa 
w ramach programu usuwania 
skutków klęsk żywiołowych, na-
tomiast pozostała kwota  to środki 
własne gminy Łagów. Na realizację 
ww. inwestycji gmina pozyskała 
środki w wysokości 171.667,00 zł. 
Za wielki sukces uważamy fakt, 
iż przetarg na odbudowę mostu 
wygrało Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Łagowie, które 
w stu procentach stanowi własność 
Gminy Łagów, a tym samym pozy-
skane środki pozostały w dyspozy-
cji naszych mieszkańców.

Wspólnie z powiatem wykona-
liśmy szereg inwestycji drogowych, 
w tym:

droga Łagów- Nowy Staw. Cał-
kowity koszt zadania to 267.208,28 
zł. Po zakończeniu przebudowy 
odcinek starodroża, który po-
przednio spełniał funkcje komu-
nikacyjne zagospodarowano jako 
dodatkową powierzchnię parkin-
gowa dla osób odwiedzających 
cmentarz. Nowe miejsca postojo-
we zostały zlokalizowane na wy-
łączonym z ruchu odcinku drogi 
powiatowej. Na nowym parkingu 
zmieści się ok. 30 samochodów 
osobowych. Inwestycja kosztowała 
Gminę 67.670,69 złotych brutto. 

Trwa budowa chodników przy 
drogach powiatowych zlokalizo-
wanych na terenie Gminy Łagów. 
W trakcie realizacji jest budowa 
chodnika przy drogach powiato-
wych w miejscowościach Sędek 
i Gęsice. Inwestycje związane 
z budową chodników przy dro-
gach powiatowych będą kosztowa-
ły 367.532,61 złotych brutto, przy 
czym Gmina współfinansuje to 
zadanie w wysokości 50% kosztów.

W myśl podpisanego porozu-
mienia z Marszałkiem Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego gmina Ła-
gów na własny koszt przygotowała 
studium wykonalności wraz z kon-
cepcją programowo-przestrzenną 
dotyczącą budowy obwodnicy. Po-
zostałe procedury przeprowadzają 
urzędnicy Marszałka. 

W zakresie ochrony zdrowia 
samorząd gminy już po raz drugi 
przeprowadził akcję darmowych 
szczepień przeciwko grypie skie-
rowaną dla osób powyżej 60 roku 
życia. We współpracy ze spółką 
WIELMED, świadczącą usługi 
zdrowotne w Gminy Łagów, za-
szczepiono 250 osób. 

Na terenie gminy pojawia się 
również cyklicznie mobilny mam-
mobus i cytobus. Badania mam-
mograficzne są bezpłatne i skiero-
wane do kobiet w wieku 50-69 lat, 
natomiast cytologiczne do kobiet 
w wieku 25-59 lat. W sumie w cią-
gu roku z badań skorzystało 221 
kobiet. 

Uzyskano także pozwolenie 
na rozbudowę Ośrodka Zdrowia 
w Łagowie. Projekt ten posłuży do 
aplikowania o środki Unii Euro-
pejskich na ten cel. Przebudowany 
budynek będzie spełniał wymogi 
o dostępności obiektu dla osób 
niepełnosprawnych.

Od 28 grudnia 2015 r. w Ośrod-
ku Twórczości Ludowej w Sędku 
działa Warsztat Terapii Zajęciowej. 
Prowadzone są tu zajęcia aktywi-
zacyjne dla osób niepełnospraw-
nych. Uczestniczy w nich 26 osób. 
Projekt ten w całości finansowany 
jest ze środków powiatu kieleckie-
go i PRFON. 

W bieżącym roku Gmina Ła-
gów przystąpiła po wcześniejszych 
uzgodnieniach z Radą Sołecką 
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i mieszkańcami sołectwa Łagów, 
którzy zadeklarowali się na ten cel 
przekazać część środków funduszu 
sołeckiego, do realizacji umowy 
na wykonanie badań zanieczysz-
czenia powietrza pyłem. Pomiary 
prowadzone są  przez specjalistów 
z Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach przez okres 
jednego roku za pomocą wyspe-
cjalizowanej aparatury pomiaro-
wej.  Uzyskane wyniki badań będą 
stanowić podstawę do ewentualne-
go podjęcia działań w celu ograni-
czenia zanieczyszczenia powietrza 
przez podmioty korzystające ze 
środowiska.

Gmina Łagów przystąpiła do 
realizacji programu Senior – Wi-
gor. W ramach projektu utworzo-
ny został Dzienny Dom Senior 
– Wigor dla minimum 15 osób 
z terenu Gminy Łagów powyżej 
60 roku życia, nieaktywnych za-
wodowo. Dzięki dotacji z progra-
mu i wsparciu z budżetu gminy 
potrzeb Dziennego Domu trwają 
prace adaptacyjne pomieszczeń 
na II piętrze Ośrodka Twórczo-
ści Ludowej w Sędku. Planowany 
początek zajęć to koniec grudnia 
2016 r. Projekt ma na celu zakty-
wizować i zaangażować osoby star-
sze w życie społeczności lokalnej. 
Umożliwi seniorom skorzystanie 
z przygotowanej dla nich oferty 
prozdrowotnej obejmującej usługi 
w zakresie aktywności ruchowej, 
edukacyjnej, kulturowej, rekre-
acyjnej i opiekuńczej.

Od kwietnia do czerwca 2016 r. 
uczniowie klas II i III szkół pod-
stawowych z terenu Gminy Łagów 
brali udział w realizacji projektu 
„Umiem pływać”. Z nauki pły-
wania skorzystało 60 uczniów ze 
szkół podstawowych z Łagowa, 
Piotrowa, Zbelutki.

W okresie wakacyjnym dzieci 
z terenu Gminy Łagów brały udział 
w półkoloniach. Dzięki wspar-
ciu ze strony Związku Młodzieży 
Wiejskiej oraz Częstochowskiego 
Stowarzyszeniu Rozwoju Małej 
Przedsiębiorczości  i współpracy  
urzędu gminy z półkolonii skorzy-
stało łącznie 89 dzieci.

W ramach 0,4% rezerwy oświa-
towej subwencji ogólnej na rok 
2016 szkoły podstawowe w Łago-
wie i Zbelutce otrzymały dofinan-
sowanie doposażenia w pomoce 
dydaktyczne w celu podnoszenia 
jakości udzielanej pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej i zajęć 
rewalidacyjnych.

Dzięki uzyskanemu wsparciu 
finansowemu w ramach programu 
rządowego „Książki naszych ma-
rzeń” wzbogacona została oferta 
bibliotek szkolnych o nowości wy-
dawnicze. Celem programu było 
rozwijanie zainteresowań uczniów 
poprzez promocję czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży. Wielkość 
środków przyznanych szkołom dla 
których organem prowadzącym 
jest gmina, wyniosła 5.587,50 zł. 
z czego dofinansowanie ze środ-
ków dotacji  wyniosła 4.470 zł. 
a środków własnych 1.117,50 zł. 
Również w ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa” 
– Priorytet 3 gmina Łagów otrzy-
mała dofinansowanie do zaku-
pu książek do biblioteki szkolnej 
w Szkole Podstawowej w Zbelutce. 
Otrzymano 5.000 zł z czego finan-
sowy wkład własny wyniósł 1.000 
zł.

Przy współpracy z Europejskim 
Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej 
24 uczniów III klas Publicznego 
Gimnazjum w Łagowie skorzy-
stało z dodatkowych zajęć języka 
angielskiego w ramach programu 
Youngster Plus. 

Na podstawie podpisanej umo-
wy ze Starostą Powiatu Kieleckie-
go przeprowadzono modernizację 
czytelni w Gminnej Bibliotece 
Publicznej wraz z utworzeniem 
miejsca pracy dla młodszego bi-
bliotekarza. Nowa czytelnia zosta-
ła ulokowana na miejscu dawnej 
świetlicy wiejskiej, której wnętrze 
wyremontowano i przystosowano 
do potrzeb nowego przeznaczenia. 
Jak co roku Gmina Łagów ufun-
dowała stypendia dla najzdolniej-
szych uczniów klas VI szkół pod-
stawowych i klas III gimnazjum. 
W bieżącym roku szkolnym osoby, 
które osiągnęły najwyższe wyniki 
w nauce, tj. średnia 5,0 i powy-
żej, otrzymały stypendia naukowe 
w wysokości 600 zł. Całościowa 
kwota przeznaczona na stypendia 
wyniosła 7.800 zł. 

Od 20 czerwca do 5 września br. 
przeprowadzono remont pomiesz-
czeń magazynowych i zaplecza 
sanitarnego stołówki Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie. Efektem 
prac jest poprawa warunków sani-
tarnych i estetyki całego zaplecza 
stołówki szkolnej. 

Wymieniono na nowy piec 
centralnego ogrzewania w szkole 
w Czyżowie.

Planowana jest także rozbudo-
wa boiska przy Gminnym Zespole 
Szkół w Łagowie poprzez wyko-
nanie płyty z trawy syntetycznej, 
odwodnienia, oświetlenia boiska 
i terenu,  zadaszenia trybuny, 
ogrodzenia, nagłośnienia i moni-
toringu oraz zagospodarowanie 
terenu. 

Nad bezpieczeństwem naszych 
mieszkańców czuwają jednostki 
OSP, które stale doposażanie są 
w niezbędny sprzęt. Członkom 
Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej w Łagowie dofinansowano 
obóz szkoleniowy w Jarosławcu 
oraz zakupiono tor przeszkód 
w celu poprawy wyszkolenia mło-

dych strażaków.
Działa również system SMS-o-

wego powiadamiania mieszkań-
ców o zagrożeniach przekazujący 
w szybki i niezawodny sposób 
ważne informacje. W chwili obec-
nej system obsługuje blisko 800 
osób.

W listopadzie dokonano odbio-
ru rozbudowy oświetlenia uliczne-
go w miejscowościach: Lechówek, 
Nowy Staw, Płucki, Sadków. W ra-
mach umowy, podpisanej w czerw-
cu, wykonano nie tylko budowę 
nowych odcinków oświetlenia 
drogowego, ale także montaż lamp 
na istniejących słupach. Całkowi-
ty koszt inwestycji wynosi ponad 
178.099,83 zł. 

Kolejny rok prowadzone były 
prace związane z melioracją obsza-
rów rolnych na długości ok. 1000 
m. W planach jest melioracją ko-
lejnych gruntów.

Gmina Łagów otrzymała dota-
cję z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych na remont dróg dojazdo-
wych do pół. W msc. Płucki  wy-
remontowano 725 m.  drogi nato-
miast w Lechówku 555 m. Gmina 
Łagów była współorganizatorem 
bezpłatnych szkoleń dla rolni-
ków nabywających i stosujących 
środki ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwacza oraz w związku ze 
zmianą przepisów dotyczących 
identyfikacji i rejestracji zwierząt.. 
Szkolenia odbyły się w Urzędzie 
Gminy i wzięło w nim udział po-
nad 70 osób. 

Dla rolników, a także hodow-
ców, została zorganizowana po 
raz drugi, ciesząca się z roku na 
rok coraz większym zainteresowa-
niem, Wystawa Ogierów Ras Zim-
nokrwistych w Woli Łagowskiej. 
Hodowcy oraz wystawcy z gminy 
jak i całego regionu mogą zapre-
zentować szerszej publiczności 
swoich podopiecznych. 

We wrześniu br. rozpoczęto 
prace nad inwestycją w Piotrowie – 
Zagościńcu. W ramach przedmio-
tu zamówienia została wykonana 
przebudowa sieć wodociągowa 
o długości 777,00 m. wraz przyłą-
czami oraz z czterema hydranta-
mi. Całkowity koszt inwestycji to 
99.859,00 zł pokryty ze środków 
budżetu gminy. 

Dużą uwagę zwracamy również 
na upowszechnianie kultury m. in. 
poprzez wsparcie działalności kół 
gospodyń wiejskich. Panie anga-
żują się w różnego rodzaju przed-
sięwzięcia, wspierają organizację 
lokalnych imprez, a także promują 
naszą małą ojczyznę regionie.

W kalendarzu gminnych wy-
darzeń znajdują się także liczne 
imprezy plenerowe. Najbardziej 
popularne to: Sylwester pod 
gwiazdami w Łagowie, Piotrowska 
majówka, Świętojańskie Wian-

ki w Woli Łagowskiej, Dożynki 
Gminne w Łagowie, Uroczystości 
Patriotyczne w Orłowinach oraz 
Wystawa Ogierów Ras Zimno-
krwistych w Woli Łagowskiej. 
W tym roku dzięki zabiegom lo-
kalnych władz gmina otrzymała 
dotację na działania promujące 
walory kulturowe gminy Łagów. 
Dzięki tym środkom po raz pierw-
szy zorganizowano I Ogólnopol-
ski Festiwal Zielarstwa połączony 
z Dniami Łagowa i Honorowego 
Krwiodawstwa. Celem przedsię-
wzięcia było upowszechnienie po-
tencjału lokalnych zasobów przy-
rodniczych i kulturowych gminy 
Łagów podczas Pierwszego Ogól-
nopolskiego Festiwalu Zielarstwa 
oraz XVIII Dni Łagowa, a także 
wykorzystanie tych zasobów do 
poszerzenia oferty turystycznej 
gminy (regionu) i rozwoju produk-
tów regionalnych. 

15 listopada złożono wnioski 
aplikacyjne o sfinansowanie budo-
wy świetlic wiejskich w Płuckach 
i Nowej Zbelutce. Opracowano 
także pełną dokumentację tech-
niczną, dzięki czemu po otrzyma-
niu dofinansowania, będzie można 
od razu rozpocząć prace budowla-
ne. 

Podsumowując, pragniemy 
wszystkim osobom mającym 
wpływ na rozwój naszej gminy tj. 
radnym, sołtysom, kierownikom 
jednostek organizacyjnych, orga-
nizacjom pozarządowym, księ-
żom, prezesom jednostek OSP, 
UTW, przewodniczącym KGW , 
pracownikom gminy oraz wszyst-
kim wspierającym nasze działania, 
serdecznie podziękować za do-
tychczasową współpracę. Jedno-
cześnie mamy nadzieję na kolejne 
lata owocnej pracy na rzecz rozwo-
ju gminy i dobra mieszkańców.

Marek Bartkiewicz
Przewodniczący Rady 

Gminy Łagów

Paweł Marwicki
Wójt Gminy Łagów
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Bogusław Siwonia 
Radna Gminy Łagów
Sołectwa: Nowa Zbelutka, Ruda-Melonek

Drodzy Państwo, kończy się kolejny rok pełnienia 
przeze mnie funkcji radnego Gminy Łagów. Podsu-
mowując ten czas, oceniam go jako pracowity, pełen 
merytorycznej i zgodnej współpracy z Wójtem Gmi-
ny Łagów – panem Pawłem Marwickim, Przewod-
niczącym Rady Gminy Łagów – panem Markiem 
Bartkiewiczem, koleżankami i kolegami radnymi, 
sołtysami. Ze zrealizowanych w mijającym roku za-
dań szczególną uwagę pragnę zwrócić na najważniej-
sze w mojej ocenie: 

- budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy 
szkole w Rudzie,

- przeprowadzenie melioracji łąk z wykonaniem 
przepustów w miejscowości Ruda-Melonek,

- remont dróg dojazdowych do pól na terenie No-
wej Zbelutki (Garbacz),

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Nowa Zbelutka (Niwa – Kozłów), 

- wykonanie projektu drogi Nowa Zbelutka (Ko-
złów),

- wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej 
w Nowej Zbelutce.

Planowane są już nowe zadania. Jednym z więk-
szych w nowym roku będzie budowa parkingu przy 
drodze powiatowej w Rudzie. W następnym roku 
będą sukcesywnie realizowane nakreślone projekty, 
które znacznie polepszą komfort życia mieszkańców 
sołectwa Nowa Zbelutka i Ruda-Melonek. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym ży-
czyć wszystkim dużo radości, szczęścia i rodzinnej 
atmosfery. Nowy 2017 rok niech będzie czasem po-
koju oraz realizacji wszelkich zamierzeń.

Czesław Masternak
Radna Gminy Łagów
Sołectwo Sadków

Drodzy mieszkańcy sołectwa Sadków oraz Gmi-
ny Łagów, podsumowując kończący się rok chciał-
bym w imieniu swoim, jak i mieszkańców sołectwa 
Sadków, serdecznie podziękować panu Wójtowi za 
pomoc przy wykonaniu oświetlenia ulicznego w na-
szej miejscowości, za współdziałanie mające na celu 
wykonanie utwardzeń dróg gminnych i dróg dojaz-
dowych do pól, niwelację terenu, wykonanie placu 
zabaw dla dzieci. Dziękuję również za utwardzenie 
placu wokół remizy OSP i dwuletnią owocną współ-
pracę na rzecz naszych mieszkańców.

Mam nadzieję, że przyszły rok będzie równie do-
bry pod względem współpracy i zrozumienia, jak 
ten mijający. Mam nadzieję, że dzięki wspólnemu 
wysiłkowi będziemy mogli dalej rozwijać naszą małą 
ojczyznę.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę miesz-
kańcom sołectwa Sadków, Gminy Łagów oraz czytel-
nikom „Naszej Gazety Łagowskiej” zdrowia, radości 
oraz spotkań w gronie najbliższych.

Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz reali-
zacji wszelkich zamierzeń.

Ewelina Łata
Radna Gminy Łagów
Sołectwa: Duraczów, Gęsice, Nowy Staw, 
Winna

Szanowni Państwo, zbliżający się koniec roku 

skłania do podsumowań. W mojej ocenie był to do-
bry rok. Wyczekiwanym zadaniem zrealizowanym 
w roku bieżącym w miejscowości Nowy Staw było 
wykonanie oświetlenia, które znacznie poprawiło 
bezpieczeństwo na terenie miejscowości. Na prośbę 
mieszkańców została także wykonana i usytuowana 
w okolicach Cegielni, wiata przystankowa. W Gęsi-
cach doposażono plac zabaw w dodatkowe atrakcje 
dla maluchów, który cieszy się dużym zaintereso-
waniem w sezonie wiosenno – jesiennym nie tylko 
wśród dzieci, ale i młodzieży, która chętnie korzysta 
ze znajdującej się na jego terenie altany. Ponad to, 
działka na której znajduje się plac, została wyłożona 
kostką brukową, co znacznie ułatwia użytkownikom 
poruszanie się po obiekcie. Na ukończeniu są także 
prace związane z budową chodnika w tej miejsco-
wości. Jest to zadanie realizowane we współpracy 
z Powiatem Kieleckim. W miejscowości Duraczów, 
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, dokonano 
remontu dróg dojazdowych. Natomiast w miejsco-
wości Winna wykonano prace równiarką na działce 
nr 144, utwardzono również teren kruszywem i wy-
konano odwodnienie. 

Wspólnie z mieszkańcami mamy jeszcze wiele do 
zrobienia. Podjęte plany i zamierzenia można zre-
alizować sukcesywnie, dzięki wsparciu życzliwych 
nam ludzi, dzieląc dostępne środki na wszystkie 19 
sołectw. 

Z całego serca pragnę podziękować panu Wójtowi 
Pawłowi Marwickiemu, panu Bogdanowi Gieradzie 
- członkowi Zarządu Powiatu Kieleckiego, koleżan-
kom i kolegom radnym, sołtysom, pracownikom 
gminy za życzliwość. Dzięki ich wsparciu w/w dzia-
łania udało się zrealizować. Liczę nadal na tak po-
myślną współpracę w nadchodzącym 2017 roku. 

Wszystkim mieszkańcom z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia życzę abyście Państwo spę-
dzili te święta w ciepłej, rodzinnej atmosferze, a no-
wonarodzone Dzieciątko Jezus błogosławiło Wam na 
cały nadchodzący 2017 rok.

Hanna Ozdoba
Radna Gminy Łagów. Sołectwo Łagów (ulice: 
Bardzka, Rynek, Źródłowa)

Rok 2016 w mojej działalności samorządowej 
oceniam jako dobry.

Myślę, że dużo udało nam się zrobić, gdyż współ-
praca z Wójtem układa się bardzo dobrze. Potrafi 
słuchać zgłaszanych przez radnych problemów, które 
wspólnie staramy się rozwiązywać. 

Program zdrowotny prowadzony w naszej gmi-
nie to szczepienie ochronne przeciw grypie dla lu-
dzi starszych, w tym roku został rozszerzony o ludzi 
w wieku od 60 lat. 

Po kilku latach oczekiwań udało się wykonać 
most na ulicy Podskale. W tym roku prowadzone jest 
badanie powietrza pod kątem zanieczyszczeń  z ko-
palni i w niedługim czasie będą wyniki tych badań, 
które są bardzo ważne dla naszego zdrowia. Cieszy 
mnie bardzo, że w szkole w Sędku od stycznia 2017 
roku będą zajęcia dla seniorów.

Bardzo chciałabym, aby w przyszłym roku stwo-
rzyć możliwość jakichś zajęć dla młodzieży, aby 
świetlica rozszerzała swoją ofertę. Będę szczególnie 
zabiegać o Rewitalizację Łagowa, budowę boiska 
sportowego oraz zwiększenie terenów rekreacyjnych 
w samym Łagowie. Priorytetem jest dla mnie rozbu-
dowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie z rozszerzeniem 
oferty leczniczej dla naszych mieszkańców. Zabie-
gam o wyprowadzenie transportu ciężkiego z drogi 
koło cmentarza. 

Marzenia się spełniają, jeśli się mocno w nie wie-
rzy. Przy dobrej współpracy zarówno w radzie gmi-
ny, jak i z władzami gminy, myślę, że dużo możemy 
zrobić.

Izabela Garbacka-Łach
Radna Gminy Łagów. Sołectwo Łagów (ulice: 
Dule, Iwańska, Opatowska, Podskale, Rakowska, 
Wolska)

Szanowni Państwo, w mijającym roku z inicjaty-
wy mieszkańców sołectwa Łagów przystąpiono do 
całorocznego pomiaru zanieczyszczenia powietrza. 
W oczekiwaniu na końcowe wyniki tych badań mam 
nadzieję na mobilizację wszystkich – tak mieszkań-
ców, jak i odpowiednich władz do podjęcia skutecz-
nych działań mających na celu poprawę warunków 
życia. 

W bieżącym roku udało się wreszcie zrealizować 
odbudowę zniszczonego w 2013 r. mostu na ulicy 
Podskale. Na terenie tak sołectwa, jak i całej gminy, 
podejmowano i realizowano szereg inwestycji służą-
cych społeczeństwu.

Licząc na dalszą owocną współpracę tak z miesz-
kańcami, jak i władzami samorządowymi, pozostaję 
z wyrazami szacunku

Józef Wójcik
Radny Gminy Łagów
Sołectwo Piotrów Podłazy, Piotrów Porębiska

Drodzy Państwo, podsumowując mijający rok 
chciał szczególna uwagę zwrócić na dobrze układa-
jącą się współprace między panem Wójtem, a Radą 
Gminy i sołtysami. Dzięki wspólnemu wysiłkowi 
i przychylności władz lokalnych oraz radnych udało 
się wykonać w moim sołectwie chodnik w Piotrowie 
Podłazy, którego końcowy fragment będzie ukoń-
czony już w nowym roku. Podwieszono kilka lamp 
na słupy oświetleniowe na Piotrowie Kolonia. Oba 
te zadania mają na celu poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Jeśli chodzi o 2017 rok to jedną z ważniejszych 
inwestycji, którą planujemy zrealizować jest wybu-
dowanie siłowni zewnętrznej jako punktu rekreacyj-
nego dla mieszkańców Piotrowa. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej jestem 
otwarty do merytorycznej dyskusji w celu poprawy 
komfortu życia i likwidacji wszelkich niedogodności.

Na święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim 
mieszkańcom Gminy Łagów oraz czytelnikom Na-
szej Gazety Łagowskiej wszystkiego co najlepsze. 
Zdrowia, uśmiechu na co dzień. Natomiast w No-
wym Roku samych sukcesów i realizacji najbardziej 
odważnych planów. 

Jan Domański
Radny Gminy Łagów
Sołectwo Zamkowa Wola, Wiśniowa

Drodzy Państwo, jestem radnym miejscowości 
Zamkowa Wola oraz Wiśniowa. W Radzie Gminy 
zasiadam już trzecią kadencję. Wysokie zaufanie 
i poparcie, jakie otrzymałem w swoim okręgu wy-
borczym zawdzięczam dobrej współpracy z miesz-
kańcami, Wójtem oraz Radą Gminy. W ostatnich 
dwóch latach mojej kadencji zrealizowano dwie 
najważniejsze dla mieszkańców inwestycje, tj. : wy-
konano nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach 
gminnych w msc. Wiśniowa i Zamkowa Wola o łącz-
nej długości ponad 2000 mb. wraz z oczyszczeniem 
przydrożnych rowów i budową zjazdów; wykonano 

Tak mijający rok 2016 oceniają radni gminy Łagów
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kanalizację  w msc. Zamkowa Wola. Dodatkowo 
z ważnym przedsięwzięciem dla mieszkańców było 
wykonanie nowej linii oświetlenia w powyższych 
miejscowościach oraz uzupełnienie brakujących 
lamp. Ponadto w msc. Wiśniowa zwiększono prze-
pustowość mostu w ciągu drogi gminnej, wykonam-
no wiele prac związanych z uzupełnieniem ubytków 
w drogach gminnych oraz drogach dojazdowych do 
pól na terenie tych sołectw. W bieżącym roku zostały 
przeznaczone środki finansowe na renowację wiat 
grillowych zlokalizowanych w msc. Zamkowa Wola 
oraz zakup pieca centralnego ogrzewania do szkoły 
prowadzonej przez Stowarzyszenie w Paprocicach. 
W przyszłych latach planujemy wykonanie projek-
tów i złożenie dokumentacji na oświetlenie uliczne 
oraz dokończenie asfaltowania dróg.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia serdecznie 
życzę mieszkańcom sołectw Wiśniowa i Zamkowa 
Wola oraz całej gminy dużo radości i zdrowia. Nowy 
2017 rok niech będzie okresem współpracy i wspól-
nych dokonań dla dobra naszej gminnej społeczno-
ści.

Mirosław Duda
Radny Gminy Łagów
Sołectwo Czyżów

Drodzy mieszkańcy sołectwa Czyżów, a także 
Gminy Łagów. Jak zawsze kończący się  rok skłania 
do podsumowań. Uważam, że był to pracowity okres, 
w którym wspólnie z władzami gminy staraliśmy się 
realizować najbardziej niezbędne inwestycje. Dzięki 
dobrej współpracy z Panem Wójtem, Panem Prze-
wodniczącym Rady Gminy oraz koleżankami i kole-
gami radnymi przy wsparciu sołtysów udało się wy-
konać m. in. remont kotłów CO. w budynku szkoły 
w Czyżowie. Dzięki temu zapewnione zostały odpo-
wiednie warunki dzieciom do edukacji. Dokończono 
również projekt drogi Czyżów – Koszary. Czekamy 
na jego realizację w przyszłym roku.

Jeśli chodzi o plany na przyszłość to chcielibyśmy 
wykonać przebudowę oświetlenia zewnętrznego 
w naszej miejscowości, wykonać projekt kanalizacji 
Czyżowa oraz wybudować chodnik wzdłuż drogi 
powiatowej.

Mam nadzieję, że współpraca w przyszłym roku 
między radnymi, sołtysami i władzami gminy będzie 
przebiegać podobnie jak w 2016 i uda się wykonać 
wspólnymi siłami planowane przez nas inwestycję.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym zło-
żyć wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i ciepła ro-
dzinnego. Nowy 2017 rok niech będzie pełen wspól-
nego zrozumienia oraz merytorycznej współpracy.

Paweł Machul
Radny Gminy Łagów
Sołectwo Stara Zbelutka

Według mnie mijający 2016 rok był bardzo dobry 
i pełen zgodnej współpracy między władzami gminy, 
radnymi i sołtysami. Dzięki wspólnemu działaniu, 
udało się wykonać drogę Stara Zbelutka – Radostów 
– Choiny, z której mieszkańcy mojego sołectwa są 
bardzo zadowoleni. Oprócz tego na bieżąco wykona-
no kilka remontów i napraw dróg w całym sołectwie. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku wspólna pra-
ca na rzecz społeczności lokalnej nadal będzie stała 
na tak dobrym poziomie jak w tym mijającym.

Pragnę wszystkim mieszkańcom sołectwa Stara 
Zbelutka i Gminy Łagów złożyć najserdeczniejsze 
życzenia. Zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt 
Bożego Narodzenia.

Nowy rok niech będzie pasmem sukcesów i speł-
nienia planowanych zamierzeń.

Stanisław Rycombel
Radny Gminy Łagów
Sołectwo Lechówek

Szanowni mieszkańcy sołectwa Lechówek, Gmi-
ny Łagów. Upłynęły już dwa lata od ostatnich wybo-
rów. Pozwolę sobie na podsumowanie tego okresu, 
szczególnie mijającego roku. Jeśli chodzi o współpra-
cę z panem Wójtem Pawłem Marwickim to układa 
się ona bardzo dobrze. Podobnie jest w przypadku 
współpracy z Radą Gminy oraz sołtysem - panem 
Adamem Nadziałkiem. Brak jest wyraźnych podzia-
łów i konfliktów, co sprzyja rozwojowi gminy i dobru 
mieszkańców.

Drodzy Państwo, wasze cenne uwagi i wskazówki 
pozwoliły mi przy współpracy z władzami gminy na 
zrealizowanie niezbędnych inwestycji służących spo-
łeczności lokalnej sołectwa Lechówek. W bieżącym 
roku:

- wykonano oświetlenie uliczne w Lechówku – 
Łaski oraz uzupełniono brakujące oświetlenie na 
terenie wsi,

- przeprowadzono prace remontowe na terenie 
szkolnym jak i w samym budynku szkoły,

- utwardzono część dróg,
- wykonano progi zwalniające dla bezpieczeństwa 

mieszkańców, w szczególności dzieci,
- dzięki jednomyślnej decyzji Rady Gminy Łagów, 

podjęto uchwałę o przygotowaniu zmian w planie 
zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Le-
chówek, ponieważ poprzednie władze  gminy pozo-
stawiły na tym polu sporo niedociągnięć.

Każdego roku również wspieram finansowo koło 
Gospodyń Wiejskich w Lechówku przy organizacji 
pikniku rodzinnego oraz piłkarzy „Promil” Lechó-
wek, prowadzonych przez pana Witolda Bębna.

W 2018 roku planujemy kolejne zadania do wyko-
nania, m. in. chodnik w Lechówku oraz remont płyty 
boiska piłkarskiego. 

Myślę, że kolejne dwa lata będą również owocne 
jak do tej pory. Serdecznie zachęcam mieszkańców 
do współpracy.

Tadeusz Kotwa
Radny Gminy Łagów
Sołectwo Wola Łagowska

Podsumowując rok 2016 uważam, że był to dobry 
okres, tak pod względem inwestycji, jak i współpra-
cy między wójtem, zastępcą i całą radą gminy oraz 
sołtysami. Dzięki owocnej współpracy z władzami 
gminy, radnymi oraz pracownikami urzędu udało mi 
się m. in. wyasfaltować trzy odcinki dróg w sołectwie 
Wola Łagowska oraz wiele innych inwestycji, które 
służą dla dobra mieszkańców sołectwa oraz Gminy 
Łagów.

W przyszłości planujemy kolejne inwestycje ma-
jące na celu rozwój sołectwa Wola Łagowska jak i ca-
łej gminy.

Korzystając z okazji chciałbym życzyć wszystkim 
zdrowych, wesołych i radosnych świąt Bożego Naro-
dzenia oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia pla-
nowanych zamierzeń w nowym roku.

Waldemar Sitarski
Radny Gminy Łagów. Sołectwo Piotrów Gułaczów, 
Piotrów Zagościniec

Szanowni mieszkańcy sołectwa Piotrów oraz 

Gminy Łagów, mijający rok upłynął pod znakiem 
wspólnej, wytężonej pracy na rzecz społeczności lo-
kalnej. Dzięki owocnej współpracy z Wójtem Gmi-
ny Łagów, Przewodniczącym Rady Gminy wraz 
z radnymi i sołtysami udało się m. in. przeprowadzić 
w moim sołectwie meliorację pól (ok. 1 km) wraz 
z oczyszczeniem rowów, wyremontować kilka dróg 
gminnych oraz wymienić stary wodociąg. Dzięki 
tym inwestycjom znacznie polepszyła się infrastruk-
tura w sołectwie oraz komfort życia mieszkańców. 
Dzięki ich sugestiom i współpracy staramy się na 
bieżąco wspólnie poprawiać wszelkie niedogodności 
oraz planować kolejne zadania najbardziej oczekiwa-
ne przez lokalną społeczność. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku współpraca 
między mieszkańcami, sołtysami, radnymi i władza-
mi gminy będzie przebiegać równie dobrze jak do tej 
pory.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym 
złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Dużo 
zdrowia, wspólnego zrozumienia oraz merytorycz-
nej współpracy w nowym 2017 roku.

Wojciech Bosiński
Radny Gminy Łagów
Sołectwa: Sędek, Złota Woda

Według mojej oceny, mijający rok był okresem 
pracowitym, ale przez to owocnym w wiele inwe-
stycji i przedsięwzięć, które spowodowały, że Gmi-
na Łagów jest przyjazna dla mieszkańców. Dziękuję 
Wójtowi – panu Pawłowi Marwickiemu oraz radnym 
Rady Gminy za współpracę, dzięki której mogliśmy 
zrealizować wiele odważnych planów, wykorzystując 
istniejące realia i możliwości.

Na święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim 
mieszkańcom Gminy Łagów wiele radości, zdrowia 
i rodzinnej atmosfery. Na nowy rok spełnienia naj-
skrytszych marzeń oraz wszelkiej pomyślności w ży-
ciu zawodowym jak i rodzinnym.

Zdzisław Zwoliński 
Radny Gminy Łagów. Sołectwo Łagów (ulice: An-
toniego Małka, Słoneczna, Spacerowa, Słupska, 
Ogrodowa, Kielecka, Zapłotnia)

Radni rozliczani są przez mieszkańców z podję-
tych decyzji i działań zwłaszcza z perspektywie swo-
jej miejscowości. Analizując obiektywne ubiegły rok 
należy wskazać rzeczy dobre i niepokojące.

Martwi  nadal duże zadłużenie gminy i wielka 
niepewność w sprawie pozyskania dofinansowania 
na inwestycje mogące poprawić życie mieszkańców 
gminy. Niepokoi nadal duże zapylenie i brak Miej-
scowego  Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 
który mógłby dać nowe tereny budowlane.

Pozytywnych działań jest jednak więcej. Cieszy 
fakt oddania mostu na ul. Podskale. Pozytywnie 
oceniam funkcjonowanie Uniwersytetu  Trzeciego 
Wieku czy działań w zakresie sportu (wysoka 6 po-
zycja ŁKS Georyt Łagów i utworzenie nowej sekcji 
siatkówki dziewcząt). Uważam iż, jest jeszcze dużo 
spraw które mogą rozwiązać sami mieszkańcy dzięki 
swej aktywności.

 Z wielką niecierpliwością i nadzieja czekam na 
rozpoczęcie budowy drogi wyprowadzającej ruch           
z kopalń, obwodnicy Łagowa, drugiego etapu rewita-
lizacji  czy budowy płyty boiska sportowego.

Doceniam działania Wójta w zakresie zarządzania 
administracją i konstruktywny stosunek do proble-
mów mieszkańców. Dziękuję za współpracę w pra-
cy samorządowej radnym, sołtysom i pracownikom 
urzędu.

Tak mijający rok 2016 oceniają radni gminy Łagów
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Wioletta Kozłowska 
kierownik 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej  
w Sędku

Dobiega końca pierwszy rok 
działalności Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Ośrodku Twórczości 
Ludowej w Sędku. To był bardzo 
dobry i pracowity rok.  Dzięki 
uruchomieniu placówki udało 
się zapewnić dostęp do rehabili-
tacji zawodowej i społecznej dla 
26 uczestników z terenu gminy 
Łagów i gmin ościennych. Liczba 
ta w kolejnych latach naszej dzia-
łalności może ulec zwiększeniu. 
Osoby te znalazły w Warsztacie 
swoje miejsce na ziemi. Są  obję-
te indywidualnym planem terapii, 
która prowadzona jest w pięciu pra-
cowniach: pracowni gospodarstwa 
domowego, pracowni rehabilita-
cyjnej, pracowni rękodzielniczej, 
pracowni komputerowej i pracowni 
muzyczno-przyrodniczej. W pra-
cowni rękodzielniczej wykonywane 
są ręcznie prace w postaci gobelin, 
wyrobów wiklinowych, stroików 
świątecznych i inne, które następnie 
wystawiane są na sprzedaż podczas 
kiermaszy. Jest to doskonała pro-
mocja Warsztatu i możliwość za-
prezentowania się podopiecznych. 
Dochód ze sprzedaży rękodzieła 
jest w całość przeznaczony na inte-
grację społeczną uczestników. Bie-
rzemy czynny udział w imprezach 
okolicznościowych i konkursach 
organizowanych przez inne pla-
cówki, jak również sami organizu-
jemy różne spotkania integracyjne. 
Przykładem może być konkurs pio-
senki pn „Śpiewać każdy może...”, 
w którym uczestniczyły zaprzy-
jaźnione WTZ. Pozyskaliśmy tak-
że środki finansowe na realizację 
napisanego przez nas projektu pn. 
„Gdzie sroka kasze warzyła” w ra-
mach którego nasi uczestnicy mogli 
skorzystać z warsztatów i wyjazdów 
studyjnych. Dzięki w/w projektowi 
byliśmy także współorganizatorem 
Festynu Tradycji Ludowych, który 
odbył się 10 lipca i doposażyliśmy 
placówkę w dodatkowy sprzęt . 
W/w działania nie były by możli-
we gdyby nie wsparcie i życzliwość 
przyjaznych nam osób i instytucji 
wśród których należy wymienić: 
Wójta Gminy Łagów - Pana Pawła 
Marwickiego, Członka Zarządu Po-
wiatu Kieleckiego -Pana Bogdana 
Gieradę oraz Starostę Powiatu Kie-
leckiego – Pana Michała Godow-
skiego.

SENIOR-WIGOR
Z dniem 29 grudnia 2016 roku 

rozpoczyna swoją działalność Se-
nior – WIGROR. Spotkanie in-
auguracyjne  zaplanowano na ten 
dzień w Ośrodku Twórczości Ludo-
wej, w którym na potrzeby Domu 

Senior-WIGOR wyremontowano 
i doposażono pierwsze piętro bu-
dynku. Działania te zostały sfinan-
sowane ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej z wielo-
letniego programu Senior-WIGOR 
na lata 2015-2020 przy wsparciu 
budżetu Gminy Łagów. Karty zgło-
szeniowe są dostępne w GOPS 
w Łagowie, a termin ich składa-
nia został przedłużony do dnia 
31.12.2016 roku. Od stycznia 2017 
roku, prowadzenie placówki będzie 
należało do nowo utworzonej jed-
nostki budżetowej Gminy Łagów 
pn. Dzienny Dom Pobytu Otwarte 
Serca. W  struktury w/w jednostki 
oprócz Domu Senior-WIGOR zo-
stanie również włączony dotych-
czas działający Warsztat Terapii 
Zajęciowej. Celem Domu będzie 
zapewnienie w formie półstacjo-
narnej usług opiekuńczo-pielęgna-
cyjnych i aktywizacyjno-społecz-
nych osobom starszym w zakresie 
aktywności ruchowej  lub kinezy-
terapii, edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i opiekuńczej, które ze 
względu na wiek, samotność i inne 
utrudnienia wymagają częściowej 
opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych. 
W ramach pobytu seniorzy będą 
mieć zapewniony ciepły posiłek, 
serwis kawowy  oraz transport do 
placówki. Mamy nadzieję, że uru-
chomiony na terenie gminy Dom 
Senior-WIGOR, będzie miejscem 
przyjaznym naszym seniorom, 
w którym będą wspólnie spędzać 
czas i poczują się mniej samotni.

asp. sztab. 
Arkadiusz Nowak 
Komendant 
Komisariatu Policji  
w Rakowie

Kalendarium zdarzeń krymi-
nalnych zaistniałych w 2016r na 
terenie gm. Łagów.

W dniu 19 czerwca 2016r. 
w miejscowości Łagów grupa 7 
mężczyzn działając wspólnie i po-
rozumieniu stosując siłę fizyczną 
dokonała pobicia dwóch miesz-
kańców naszej gminy. W wyniku 
podjętych intensywnych czynno-
ści wykrywaczach policjanci z KP 
w Rakowie ustalili sprawców tego 
chuligańskiego przestępstwa, któ-
rzy przebywali na naszym terenie 
na tzw. gościnnych występach. Po-
dejrzani będą odpowiadali karnie 
przed Sądem, gdzie grozić im bę-
dzie do 3 lat pozbawienia wolności.  

W dniu 18 października 2016r. 
w Łagowie dwóch mężczyzn prowa-
dząc nielegalną działalność w po-
staci salonu gier w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, stosując prze-
moc doprowadziło pokrzywdzone-

go z gm. Łagów do niekorzystanego 
rozporządzenia mieniem własnych 
w postaci pieniędzy i samochodu 
osobowego. Policjanci po uzyska-
niu informacji o popełnionym 
przestępstwie zatrzymali spraw-
ców na gorącym uczynku. W tym 
przypadku sprawcy narazili się na 
odpowiedzialność karną  do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Podpalenie budynku gospodar-
czego w postaci  stodoły to kolejne 
zdarzenie kryminalne, które za-
istniało w miesiącu listopad 2016r 
w miejscowości Małacentów gm. 
Łagów. Straty materialne w wyni-
ku przestępczego działania to ok. 
40tys zł, dzięki wytężonej pracy po-
licjantów z tutejszego Komisariatu 
ustalono i zatrzymano sprawce tego 
podpalenia. Za swój czyn grozić mu 
będzie do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. 

Jednocześnie w ramach poprawy 
bezpieczeństwa na drogach Komi-
sariat Policji w Rakowie przypomi-
na o obowiązku posiadania elemen-
tów odblaskowych na odzieżach 
wierzchnich osób poruszających się 
pieszo w porach wieczorowo noc-
nych co w znaczący sposób popra-
wia widoczność oraz minimalizuje 
skutki potrąceń pieszych.  

Wiesław Nawrocki 
Dyrektor 
Gminnego 
Zespołu Szkół 
w Łagowie

Rok 2016 to dobry rok dla naszej 
placówki. Jeśli spojrzymy na inwe-
stycje, to największymi sukcesami 
w  Łagowie jest wyremontowanie 
7 pomieszczeń zaplecza kuchen-
nego zgodnie z zaleceniami Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego oraz modernizacja 
i wyposażenie w nowoczesne szafki 
starych szatni w szkole podstawo-
wej. Filia w Lechówku wzbogaciła 
się o nową wykładzinę podłogową, 
wybudowane zostały nowe scho-
dy, chodnik, wymieniliśmy bramę 
i elementy ogrodzenia.

W sferze dydaktycznej miniony 
rok obfitował w sukcesy sporto-
we. Największe laury zdobyliśmy 
w  piłce nożnej. Ćwierćfinał wo-
jewódzki szkół podstawowych 
w turnieju "Z podwórka na stadion 
o  Puchar Tymbarku" oraz półfinał 
wojewódzki gimnazjów turnieju 
"Mini Euro" to ogromne sukcesy. 
Sami zorganizowaliśmy Gminną 
Olimpiadę Przedszkolaka, Sporto-
wy Turniej Rodzinny oraz zawody 
sportowe o  zasięgu międzyszkol-
nym i międzypowiatowym.

W ostatnim roku kilkuset 
uczniów naszych szkół brało udział 
w konkursach i imprezach środo-
wiskowych.  Najczęściej miały one 

charakter patriotyczny, dotyczy-
ły bezpieczeństwa, czytelnictwa 
i ekologii. W tej ostatniej dziedzi-
nie w konkursie "Wybieram Wodę" 
Gminny Zespół Szkół w Łagowie 
został laureatem na szczeblu ogól-
nopolskim.

Z sukcesami braliśmy udział 
w konkurach przedmiotowych, 
muzycznych, plastycznych i nauko-
wo-badawczych, wielokrotnie nasi 
uczniowie objawiali swój talent te-
atralny. Prężnie działał też Szkolny 
Klub Wolontariatu. W Ogólnopol-
skiej Stypendiadzie dla klas I –III 
SP zdobyliśmy III miejsce i wyróż-
nienia. 

Realizowane były projekty ze-
wnętrzne skierowane do uczniów 
np.: Yangster+, eTwinning, Mi-
strzowie kodowania, Umiem pły-
wać. Wielu naszych uczniów otrzy-
muje rozmaite stypendia.

Co nas czeka? W najbliższym 
czasie przyjdzie nam się zmierzyć 
z wprowadzeniem reformy oświa-
ty. Największą bolączką na dzień 
dzisiejszy jest duży ruch samocho-
dowy wokół szkoły przed rozpo-
częciem zajęć. Musimy poszukać 
rozwiązań, które zwiększą bezpie-
czeństwo i komfort w tym zakresie.

Małgorzata Bęben 
Dyrektor Szkoły 
Podstawowej  
im. Jana Pawła II  
w Piotrowie

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Piotrowie w 2016 r. 
systematycznie działała na rzecz 
uczniów i dbała o wszechstronny 
ich rozwój. Zajęcia prowadzone 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informacyjnych oraz 
ciekawych metod nauczania, prze-
łożyły się na  liczne sukcesy w kon-
kursach, w których brali udział nasi 
uczniowie zajmując czołowe miej-
sca. Dzięki temu uczniowie osiągali 
również wysokie wyniki nauczania 
co dało odzwierciedlenie po spraw-
dzianie szóstej klasy czy na świa-
dectwach szkolnych.                                                   
Szkoła zapewniała wychowankom 
szeroki kontakt z kulturą. Spotka-
nia z pisarzami, wyjazdy do kina, 
teatru, muzeum. Piękno swojego 
kraju oraz jego historię uczniowie 
poznawali dzięki wycieczkom tu-
rystyczno – krajoznawczym np. do 
Krakowa, Wieliczki, czy po wo-
jewództwie świętokrzyskim. Pla-
cówka współpracowała z różnymi 
instytucjami, organizowała życie 
kulturalne Piotrowa wokół waż-
nych rocznic i uroczystości między 
innymi takich jak Święto Patrona 
Szkoły czy  Majówka Piotrowska .                                                           
Aktywnie włączaliśmy  rodzi-
ców w działania szkoły i pomoc 

Rok 2016 okiem kierowników jednostek organizacyjnych
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Rok 2016 okiem kierowników jednostek organizacyjnych
w jej funkcjonowaniu.  Szkoła jest 
otwarta dla lokalnego środowiska, 
udostępnia mieszkańcom bazę 
lokalową dla ich wszechstronne-
go rozwoju. Szkoła podejmowała 
liczne działania na rzecz ochrony 
przyrody, ekologii oraz pomoc po-
trzebującym biorąc udział w róż-
nych akcjach charytatywnych tj. 
Góra Grosza, „ Wszystkie kolory 
świata” UNICEF, koce dla psów. 
Placówka dbała o rozwój czytelnic-
twa poprzez wzbogacenie zbiorów 
bibliotecznych i promowanie czy-
telnictwa. Realizowaliśmy projekt „ 
Książki marzeń', „ Rodzice czytają 
dzieciom”. Dzięki tak szerokiemu 
zakresowi działania szkoła jest no-
woczesną placówką oświatową na 
miarę XXI wieku.

Elżbieta Ginał 
Dyrektor Szkoły 
Podstawowej  
w Zbelutce

Rok 2016 był dla naszej szkoły 
rokiem szczególnie ważnym, po-
nieważ obchodziliśmy jubileusz 
50-lecia szkoły. Uczniowie szkoły 
w ciągu roku brali udział w różnych 
konkursach: plastycznych, muzycz-
nych, literackich, przedmiotowych 
i sportowych na szczeblu szkolnym, 
gminnym, powiatowym, woje-
wódzkim i ogólnopolskim, osiąga-
jąc dobre wyniki.

 Udział uczniów w różnorodnych 
konkursach i projektach świadczy 
o ich szerokich zainteresowaniach 
i chęci pokazania swoich talentów 
jak również zaangażowaniu na-
uczycieli. 

Uwrażliwianie uczniów na 
krzywdę innych to bardzo ważny 
element działalności szkoły. W tym 
celu uczniowie, nauczyciele i rodzi-
ce uczestniczyli w akcjach charyta-
tywnych. 

Promowanie szkoły w środo-
wisku lokalnym oraz tworzenie jej 
nowoczesnego wizerunku odbywa 
się poprzez prowadzenie bloga ję-
zykowego, a także udział uczniów 
w wydarzeniach kulturalno-oświa-
towych.  Powyższe działania przy-
czyniły się do podniesienia jakości 
pracy szkoły.

W minionym roku szkolnym, 
dzięki wytężonej pracy nauczycie-
li, uczniów, pracowników szkoły, 
rodziców oraz wsparciu organu 
prowadzącego, radnych, sołtysów 
i przyjaciół szkoły mogliśmy świad-
czyć wysoki poziom usług eduka-
cyjnych oraz zapewnić bezpieczeń-
stwo dzieciom. 

Dziękuję wszystkim Państwu za 
zaangażowanie w pracę na rzecz 
szkoły, za okazaną życzliwość oraz 
wzajemną współpracę .

7 grudnia w auli Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych 
w Nowinach odbył się 
Jubileusz 150-lecia 
powstania Kół Gospodyń 
Wiejskich w Polsce. Na 
uroczystość zorganizowaną 
przez Starostwo Powiatowe 
w Kielcach przybyły 
przedstawicielki kół z całego 
powiatu kieleckiego. Gminę 
Łagów reprezentowała 
oficjalna delegacja 
w składzie: p. Maryla 
Domagała – KGW z Piotrowa, 
p. Monika Jasińska – KGW 
„Wolanie” z Woli Łagowskiej, 
Małgorzata Kargul – KGW 
z Sadkowa, p. Danuta 
Pietrzyk – KGW z Lechówka, 
p. Ewa Siwoń – KGW 
z Płucek, p. Anna Szot – KGW 
z Czyżowa oraz p. Paweł 
Marwicki – Wójt Gminy 
Łagów.

Uroczystość rozpoczął starosta 
kielecki -  Michał Godowski, który 
powitał wszystkich gości i nakreślił 
historię kół w Polsce oraz Regionie 
Świętokrzyskim. Na koniec podzię-
kował za ich zaangażowanie i doro-
bek 

Głos zabrali również: przewod-
niczący Rady Powiatu w Kielcach 
- Jan Cedro oraz członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego  - 
Piotr Żołądek, którzy zaznaczyli, 
iż naprzestrzeni swojego istnienia 
Koła wniosły ogromy wkład w spo-
łeczny, gospodarczy i kulturalny 

rozwój lokalnych środowisk. Jego 
członkinie były inicjatorkami wielu 
ważnych społecznie przedsięwzięć. 
Organizowały kursy i szkolenia dla 
kobiet, angażowały się w działal-
ność na rzecz dzieci i młodzieży. 
Nigdy przy tym nie zapominały 
o pielęgnowaniu tradycji i kultury. 
I tak jest obecnie. Panie są z nami 
przy okazji różnego rodzaju przed-
sięwzięciach, dożynkach, przeglą-
dach. Ich  działania służą ocaleniu 
przed zapomnieniem naszej bogatej 
tradycji i obyczajów. Są marką po-
szczególnych gmin. Ich  zaangażo-
wanie, praca i twórczość to swoisty 
kod kulturowy. 

Przy okazji tej uroczystości or-
ganizatorzy uhonorowali przedsta-
wicielki szczególnie zasłużone dla 
rozwoju KGW. Z Gminy Łagów 
podziękowania z rąk starosty za do-
tychczasową działalność otrzymały: 

Pani Maryla Domagała, która 
założyła w 2008 r. Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń Wiejskich w Pio-
trowie. Przez osiem lat pełniła funk-
cję prezesa tej organizacji z wielkim 
oddaniem i poświęceniem. To dzię-
ki Niej Piotrów ma swoje święto pn. 
„Piotrowska majówka”, za co miesz-
kańcy są jej bardzo wdzięczni. Zor-
ganizowała wiele różnych szkoleń 
i kursów dla społeczności lokalnej 
Piotrowa oraz gminy. Kierowane 
przez Nią koło brało aktywny udział 
w imprezach gminnych. Sukcesyw-
nie rozwijała działalność stowarzy-
szenia na różnych płaszczyznach 
zachęcając inny do kultywowania 
tradycji ludowych. W dalszym cią-

gu działa w szeregach KGW w Pio-
trowie służąc swoją radą i doświad-
czeniem, za co wszystkie członkinie 
są jej niezmiernie wdzięczne.

Pani Danuta Pietrzyk - dzięki 
Jej inicjatywie w 2006 r. zostało 
na nowo reaktywowane Koło Go-
spodyń Wiejskich w Lechówku. 
Obecnie jest członkiem zarządu tej 
organizacji, które od 2014 r. działa 
jako stowarzyszenie. Posiada duże 
umiejętności manualne, jak robie-
nie na drutach, wyszywanie, robie-
nie kwiatków z bibuły. Szczególnym 
konikiem pani Danuty jest tworze-
nie palm wielkanocnych. Dzięki 
swojemu doświadczeniu promuje 
kulturę ludową wśród lokalnej spo-
łeczności. Ma również talent mu-
zyczny. Śpiewa i układa piosenki. 
Wraz z koleżankami z  KGW bierze 
też aktywny udział w imprezach 
gminnych: Dniach Łagowa, Dożyn-
kach, Konkursie Kolęd Bożonaro-
dzeniowych. Służy pomocą i wiedzą 
także pozostałym członkom koła. 
Ma duże uznanie wśród mieszkań-
ców. Z jej inicjatywy powstał Festyn 
Rodzinny w Lechówku, w którego 
organizację jest mocno zaangażo-
wana.

Obchody uświetnił program 
słowno – muzyczny przedstawiony 
przez poetę, publicystę, scenarzystę 
oraz reżysera  Adama Ochwanow-
skiego. Podczas jubileuszu na scenie 
zaprezentowali się podopieczni Stu-
dia Piosenki Miniaturka z Nowin 
oraz panie ze wszystkich kół na te-
renie gminy Sitkówka Nowiny.

/A.S./

Jubileusz 150-lecia powstania  
Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce

 Q Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łagów podczas uroczystości z władzami Gminy 
Łagów, powiatu i województwa
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Zwierzęta uczą dawać miłość, 
ale należy pamiętać, że 
pragną ją także otrzymywać.

W środę 14 grudnia w Urzędzie 
Gminy Łagów odbyła się akcja pod 
hasłem „Świąteczna pomoc dla 
zwierząt w schronisku.” Została ona 
przeprowadzona przez uczniów kla-
sy VI Szkoły Podstawowej w Zbe-
lutce w ramach międzynarodowego 
programu e-Twinning. Szóstokla-
siści ze Zbelutki realizują od wrze-
śnia projekt zatytułowany "Be my 
pet-friend!" razem ze swoimi rówie-
śnikami z Grecji, Hiszpanii, Ukrainy, 
Rumunii, Turcji oraz dwóch innych 
polskich szkół. Przedsięwzięcie za-
kłada uświadomienie uczestnikom 
projektu, jak ważny w życiu każdego 
dziecka, a potem dorosłego, jest jego 
stosunek do zwierząt. Zwierzęta uczą 
dawać miłość, ale należy pamiętać, 
że pragną ją także otrzymywać.

Uczniowie klasy VI przygotowali 
wraz z rodzicami świąteczne wy-
pieki, które oferowali w zamian za 
karmę dla psów i kotów, niepotrzeb-
ne koce oraz ręczniki. W Urzędzie 
Gminy klasę reprezentowali  Karo-
lina Wieczorek, Aleksandra Kargul, 

Roksana Sławska, Bartosz Szyszka 
i Maciej Religa, którzy byli pod opie-
ką nauczycielki języka angielskiego 
Justyny Gach i pani Agnieszki Kar-
gul. Każda osoba, która włączyła 
się do akcji, otrzymała oprócz słod-
kiego upominku, naklejkę z logo 
projektu. Wszystkie zebrane dary 
zostaną przekazane przez uczniów 
podczas wizyty w schronisku dla 
zwierząt.

Akcja była kontynuowana na-
stępnego dnia w szkole w Zbelutce 
i cieszyła się dużym zainteresowa-

niem wśród społeczności szkolnej. 
Szóstoklasiści sprawnie odbierali 
karmę oraz inne rzeczy niezbędne 
w schronisku i częstowali słodkimi 
wypiekami. Na uznanie zasługu-
je fakt, że jedna z uczennic sama 
uszyła piękną poduszkę dla kota lub 
małego psa specjalnie na potrzeby 
akcji.

Wszystkim, którzy włączyli się do 
akcji, organizatorzy serdecznie dzię-
kują. Pokazaliście, że los zwierząt 
nie jest Wam obojętny.

Justyna Gach

Uczniowie ze Zbelutki pomagają 
zwierzętom w schronisku

 Q Wspólne zdjęcie uczniów ze Zbelutki z panią Małgorzatą Sitarz - 
Skarbnikiem Gminy Łagów podczas zbiórki w Urzędzie Gminy

Weź oddech - to działania z za-
kresu edukacji ekologicznej, re-

alizowane w Gminnym Zespole Szkół 
w Łagowie od czerwca 2016 roku. 

W ramach działań programowych 
zostały przeprowadzone zajęcia na 
temat niskiej emisji dla uczniów gim-
nazjum, a także badania poziomu za-
nieczyszczenia powietrza w Łagowie. 
Najważniejszymi zadaniami w ramach 
programu było przygotowanie i wdro-
żenie do realizacji projektu informa-
cyjnego i rzeczniczego pod opieką 
p. Małgorzaty Woźniak- Gulińskiej  
i p. Jolanty Świt. Podstawą projektu 
informacyjnego byłą diagnoza lokalna, 
przeprowadzona w październiku 2016 
roku wśród mieszkańców Łagowa. Ce-
lem badania było określenie poziomu 
wiedzy mieszkańców na temat niskiej 
emisji. Z wywiadu wynikało, iż 87 % 
mieszkańców biorących udział  bada-
niu, uważało , iż powietrze jest nieczy-
ste i aż 94% widziało związek między 
stanem powietrza a stanem zdrowia. 
55% badanych twierdziło, że wie co to 
jest niska emisja. Niestety 45% z nich 
przeciwnie. Ponad 30% z badanych 
wskazywała na źródło zanieczyszcze-
nia i zapylenia kopalnie surowców 
skalnych na terenie Gminy Łagów. Po-
nad 20% z badanych uważała, że niską 
emisję powodują przestarzałe piece.

Druga część projektu informacyj-

nego obejmowała zorganizowanie 
happeningu dla mieszkańców Łago-
wa w dniu 31 października 2016 r., 
na którym młodzież uświadamiała 
mieszkańców poprzez ulotki i roz-
mowy, jakie są przyczyny i skutki 
niskiej emisji i jak zanieczyszczenia 
wpływają na jakość i stan zdrowia 
mieszkańców Łagowa. Końcowym 
etapem projektu było spotkanie 
z panią Inspektor ds. ochrony śro-
dowiska - mgr Dorotą Olejarską 1 
grudnia 2016r. Z przeprowadzonego 
wywiadu wynika, iż jest opracowa-
ny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  
dla Gminy Łagów. PGN jest ściśle 
związany z Programem ochrony 

powietrza dla województwa święto-
krzyskiego. Dokument ten obejmuje 
działania ograniczające emisję do 
atmosfery zanieczyszczeń m.in. ze 
źródeł przemysłowych i transportu 
tj. w przypadku Gminy Łagów zwią-
zanych z przemysłem wydobywczym.  
Następnym etapem programu będzie 
przygotowanie projektu rzecznicze-
go, w ramach którego uczniowie za-
sadzą większą ilości krzewów wokół 
szkoły, oraz zorganizują kampanię in-
formacyjną dla mieszkańców Gminy 
Łagów na temat przyczyn i skutków 
niskiej emisji. 

Jolanta Świt

Program „Weź Oddech”

 Q Uczniowie biorący udział w projekcie podczas heppeningu na placu 
rynkowym w Łagowie

Nowości  
w bibliotece
W ramach wieloletniego Narodo-

wego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa – priorytet 1 „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicz-
nych” Gminna Biblioteka Publiczna  
w Łagowie otrzymała w 2016 r. dota-
cję w wysokości 5 125 zł. Głównym 
celem programu jest wzmocnienie 
aktywności czytelniczej poprzez 
kreowanie wzrostu liczby wypo-
życzanych publikacji oraz wzrostu 
liczby czytelników, poprawa jakości 
zbiorów bibliotecznych oraz zwięk-
szenie zainteresowania książką. 
Zakupu nowości na kwotę 4 000 zł 
dokonano również w ramach do-
tacji otrzymanej z budżetu Gminy 
Łagów. Ogółem biblioteka wzboga-
ciła swój księgozbiór o ponad 300 
pozycji. Zapraszamy i zachęcamy do 
korzystania ze zbiorów Biblioteki.

Filia w Starej Zbelutce czynna:
- wtorek, środa w godz. 900 – 1600 
- piątek w godz. 1100 – 1700 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łagowie, ul. Słupska 5, czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8-16.

Bożonarodzeniowy 
kiermasz  
w Urzędzie Gminy

8 grudnia uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej z Sędka po 

raz pierwszy zorganizowali kier-
masz przedświąteczny w budynku 
Urzędu Gminy w Łagowie.

Przygotowali wiele ciekawych 
ręcznie robionych ozdób, miedzy 
innymi kolorowe aniołki, błyszczące 
stroiki, bombki ozdobione aksamit-
ną wstążką oraz choinki z piór, ma-
karonu i szyszek.

Mieszkańcy, którzy byli tego dnia 
w urzędzie licznie odwiedzali sto-
isko WTZ. Ich duże zainteresowanie 
budziły przepiękne, ręcznie wyko-
nane, utrzymane w przeróżnej kon-
wencji ozdoby świąteczne.

Pracownicy WTZ Sędek

 Q Mieszkańcy gminy chętnie na-
bywali przepiękne ozdoby wy-
stawione przez uczestników 
warsztatu w budynku Urzędu 
Gminy
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Dzieje Łagowa część 2

ŁAGÓW – GRÓD   KASZTELAŃSKI – WŁA-
SNOŚĆ  BISKUPÓW  WŁOCŁAWSKICH  
(KUJAWSKICH).
 • W przeszłości nasz ukochany ŁAGÓW  zapisy-

wano różnie:  jako LAGOU (w 1148 r.), LAGOVIA 
(w 1329). LAGOV (w 1375 r.), LAGOW ( w 1388 r,), 
od XVI wieku przeczytamy już ŁAGÓW.  Później 
dodawano: Łagów k/Sandomierza (w 1919 r.), Łagów 
Opatowski (1977r.), Łagów k/Staszowa (nomenkla-
tura stosowa przez Pocztę Polską), czy Łagów Świę-
tokrzyski (w odróżnieniu od Łagowa „filmowego”).

• Nazwa osobowa utworzona od imienia Łag lub 
Łaga (co znaczy „łagodny”, dotyczy osadźcy  czy-
li właściciela tych ziem). Inni uważają, że nazwa 
miejscowości wywodzi się od słowa „łagiew” lub 
„łagwica”, co oznacza naczynie na płyny (dzisiaj 
powiedzielibyśmy „łągwie”). Jest także podanie , 
które utrzymuje, że nazwa Łagów pochodzi od sło-
wa „ŁAGWA”, czyli pieca do wypalania ceramiki! 
Jest tez piękna legenda o Łagówce – zielarce, która 
wyleczyła królową Jadwigę.

• Okolice Łagowa w przeszłości należały do pro-
wincji podległej Sandomierzowi. Sandomierz przez 
kronikarza Galla zwanego Anonimem określony 
został jako „sedes regni princypales” czyli ”gród 
naczelny w państwie”, którym podlegały grody 
kasztelańskie. 

• W roku 1086 Łagów (Lagou) zostaje poda-
rowany biskupom włocławskim. Dokonuje tego 
książę Władysław Herman na prośbę swej pierw-
szej żony księżnej Judyty ( matki Bolesława Krzy-
woustego). W bulli papieskiej EUGENIUSZA III 
z roku 1148 wymienia się wśród uposażenia bisku-
pów włocławskich: kościół NMP w Zawichoście, 
GRÓD ŁAGÓW (CASTRUM LAGOU) WRAZ 
Z JEGO DZIESIĘCINAMI  oraz dziesięcinę z ko-
ścioła NMP w Sandomierzu. 

Gród był zamieszkały chyba do pierwszych dzie-
sięcioleci XIV wieku. Pod datą 1259 zanotowano, że 
w grodzie łagowskim schronił się biskup włocławski 

Wolimir (przeczekując czas niełaski u księcia kujaw-
sko-łęczyckiego Kazimierza). Sytuacja powtórzyła 
się w 1283 roku – tu w Łagowie również znalazł 
schronienie biskup krakowski Paweł z Przemanko-
wa uciekając przed gniewem Leszka Czarnego.

• Historycy są zgodni, że początków Łagowa 
należy szukać około jednego kilometra w kierunku 
południowo-wschodnim od łagowskiego Rynku, 
na terenie obecnej wsi Nowy Staw. Tam na wzgórzu 
zwanym Zamczysko znajduje się GRODZISKO, 
które zapewne łączy się z ”castrum Lagou”.Badania 
przeprowadzone w latach 1968/70 potwierdziły na  
cyplu przy ujściu rzeczki Wszachówki (Piotrów-
ki) do Łagowicy „rozległą osadę wczesnośrednio-
wieczną na terenie Nowego Stawu, zlokalizowaną 
wokół   c a s t r u m  na cyplu. Znaleziono tam 
fragmenty glinianych naczyń, żelazny grot strzały 
do łuku” - co pozwoliło datować osadę na XI – XIII 
wiek !!

W wykopie sondażowym na grodzisku znalezio-
no fragmenty żużli żelaznych oraz stopionego szkła 
– co może świadczyć o stanowisku kuźniczo-hut-
niczym i górniczym. NIESTETY, BADANIA PRO-
WADZONE BYŁY TYLKO POWIERZCHNIO-
WO oraz SONDAŻOWO. Do dnia dzisiejszego 
nie doszło do planowanych badań szczegółowych, 
a minęło już blisko pięćdziesiąt lat !

NA DZIEŃ DZISIEJSZY JEST TO WŁASNOŚĆ 
PRYWATNA, NIE MA DOGODNEGO DOJAZ-
DU, ŻADNEGO OZNAKOWANIA !!!

• Gród ten był ośrodkiem tzw. kasztelanii łagow-
skiej, czyli okręgu dóbr ziemskich o charakterze 
gospodarczym, administracyjnym. Włość łagow-
ska z wsiami, lasami, gajami, terenami łowieckimi, 
kopalniami kruszców i rud żelaza należała do upo-
sażenia kolegiaty św. Michała na Wawelu, której 
utworzenie przypisuje się Bolesławowi Chrobre-
mu. Historycy są zgodni, że tereny wokół Łagowa 
były wtedy słabo zaludnione; gleby nie należą do 
zbyt urodzajnych, był to raczej zwarty obszar leśny. 

Około połowy XIII wieku Łagów pozostawał osadą 
położoną na leśnej polanie, otoczonej prastarymi 
dąbrowami – co potwierdza dokument z 1409 roku.

• Przez Łagów przebiegała wówczas główna dro-
ga między dwoma ważnymi ośrodkami w państwie, 
a mianowicie między Płockiem a Krakowem. Wiele 
razy zatrzymywali się tu książęta i królowie – w cza-
sie swoich zwyczajowych objazdów terytorium. 
Doglądanie tak odległych „włości łagowskich” 
było trudne dla biskupów włocławskich, dlatego 
powstaje DWÓR w PIÓRKOWIE, który zarządza 
tymi dobrami. (Zlokalizowany był prawdopodob-
nie na cyplu w miejscu dzisiejszego prezbiterium 
kościoła św. Stanisława w Piórkowie). Czasami 
biskupi włocławscy oddają te tereny w dzierżawę, 
np. w roku 1346 roku wydzierżawił je arcybiskup 
gnieźnieński Jarosław na 13 lat, płacąc za kasztela-
nię łagowską  40 grzywien rocznie.

 Opracowała Jadwiga Kamińska
Uniwersytet Trzeciego Wieku Łagów

W następnych wydaniach:
• Przed rokiem 1230 istnieje w Łagowie kościół 

(lub kaplica) pod wezwaniem Najświętszej Ma-
rii Panny. (Stąd wziął się zapewne herb Łagowa 
– postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem). Historia 
kościoła zostanie opisana w kolejnych wydaniach.

• Rok 1253 – lokacja  Łagowa.

Przedstawiamy kolejny rozdział z historii Łagowa; dotyczących wydarzeń przedlokacyjnych.

Wszelki uwagi, stare zdjęcia, podpowiedzi o tym , co powinno się znaleźć w tych artykułach prosimy 
(pisemnie) kierować na adres Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łagowie, ul. Rynek 62 (budynek Urzędu 
Gminy). W naszym imieniu będzie je zbierał pan Adam Stępień, Wydział Promocji, II piętro, pokój 60.

 Q Nowy Staw, wzgórze Zamczysko. Grodzisko wczesnośredniowieczne od strony zachodniej. Fot. K. Pęczalski, 2007
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5 grudnia 2016 roku 
w Gminnym Zespole Szkół 
w Łagowie odbyło się 
spotkanie uczniów klas 
szóstych szkoły podstawowej 
oraz klas trzecich gimnazjum 
z prezesem Regionalnego 
Centrum Wolontariatu, 
panem Michałem Braunem.

Wizyta naszego gościa zbiegła się 
z obchodami Międzynarodowego 
Dnia Wolontariatu. Warsztaty te mia-
ły na celu przeszkolenie młodzieży  
w temacie działalności wolontariatu. 
Uczniowie mieli okazję dowiedzieć 
się, czym dokładnie jest ta organi-
zacja, jak funkcjonuje oraz w jaki 
sposób oni sami mogą się w niej 
udzielać, a także jakie korzyści moż-
na czerpać z uczestnictwa w wyda-
rzeniach przez nią organizowanych, 
np. w wyjazdach zagranicznych 
i programach wymiany uczniów. 
Gość udzielił również wielu przy-
datnych wskazówek odnośnie tego, 
jak po ukończeniu gimnazjum może 
wyglądać nasza aktywność w wolon-
tariacie. Polecił uwadze zebranych 
również kilka użytecznych stron 
internetowych: wolontariat.pl ; era-
smusplus.org.pl . 

Kolejnym punktem obchodów 

Międzynarodowego Dnia Wolontaria-
tubyło spotkanie wszystkich uczniów 
działających w Szkolnym Kole Wolon-
tariatu, które od ponad roku istnieje 
w GZS w Łagowie. Oprócz uczniów 
i opiekunów SKW, zaszczycili nas swo-
ją obecnością również: Wójt Gminy 
Łagów – pan Paweł Marwicki, człon-
kowie Komisji Oświaty przy Radzie 
Gminy Łagów: pani Ewelina Łata oraz 
pan Zdzisław Zwoliński, Dyrektor GZS 
w Łagowie – pan Wiesław Nawrocki, 
wicedyrektorzy: pani Ewa Mikulko 
i pan Zbigniew Wiącek. Przedstawi-
cielki wolontariuszy SKW: Klaudia 

Grudzień i Kornelia Włodarczyk 
przedstawiły zebranym podsumowa-
nie dotychczasowej działalności koła. 
Następnie głos zabrał Dyrektor - Wie-
sław Nawrocki, który pogratulował   
i podziękował uczniom  za zaangażo-
wanie w bezinteresowną pomoc po-
trzebującym. Słowa uznania skierował 
także do młodych wolontariuszy pan 
Paweł Marwicki – Wójt Gminy Łagów. 
Potem przyszedł czas na słodki poczę-
stunek dla wszystkich gości i wolonta-
riuszy naszej szkoły. 

Tomek Kończak
wolontariusz SKW

Święty Mikołaj w gminie Łagów - fotorelacja

Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza w Łagowie

 Q Spotkanie wszystkich uczniów działającym w Szkolnym Kole Wolonta-
riatu z władzami gminy i dyrekcją Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie

W roku szkolnym 2016/2017 
Szkoła Podstawowa ze Zbelutki 
reprezentuje gminę Łagów w Świę-
tokrzyskim Programie Wspierania 
Aktywności Fizycznej- Horyzonty 
Aktywności Fizycznej- Dziecię-
ca Piłka Ręczna . Program ma na 
celu promocję aktywności fizycznej 
wśród uczniów klas I-III. Do Pro-
gramu przystąpiło 27 uczniów z klas 
II i III pod kierunkiem pani Gra-
żyny Lisińskiej i pani Haliny Łuc-
kiej. Szkoła otrzymała podstawowy 
sprzęt, a nauczyciele uczestniczą 
w warsztatach i konferencjach me-
todycznych. Uczniowie biorą udział 
w konkursach i turniejach powiato-
wych oraz festynie Dziecięcej Piłki 
Ręcznej. Wsparciem dla Programu 
są Urzędy Marszałkowskie i Gmin-
ne pod patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego - pana 
Adama Jarubasa.

Szkoła w Zbelutce 
uczestnikiem 
programu „Horyzont 
Aktywności Fizycznej”

 Q Dzieci ze szkoły w Zbelutce bio-
rące udział w projekcie
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Spotkania opłatkowe w gminie Łagów

 Q Przedświąteczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez czytelni-
ków w Łagowie

 Q Sesja Rady Gminy Łagów połączona ze spotkaniem opłatkowym

 Q Spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich, druhów Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz seniorów z Piotrowa

 Q Spotkanie opłatkowe Samopomocowej Grupy Wsparcia NADZIEJA  
w Łagowie

 Q Spotkanie opłatkowe seniorów w Łagowie  Q Spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie

 Q Spotkanie opłatkowe w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sędku  Q Spotkanie opłatkowe w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie
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To dobry rok dla rozwoju piłki siatkowej 
w naszej gminie. Najważniejszym jego 
wydarzeniem było utworzenie sekcji 
siatkarskiej przy klubie sportowym ŁKS 
Łagów. 

Dzięki tej decyzji drużyna Adamówek mogła 
rozpocząć oficjalnie swoją działalność pod szyl-
dem ŁKS-u. Przy wsparciu kilku osób udało się 
zgłosić zespół do III Świętokrzyskiej Ligi Kobiet. 
Obecnie dziewczęta po pierwszej rundzie znaj-
dują się na przedostatnim, czwartym miejscu 
z trzema punktami i stratą pięciu do miejsca trze-
ciego. Po pierwszych porażkach Adamówki nie 
załamały się. Jeszcze intensywniej zaczęły treno-
wać, aby poprawić swoją grę.  Efekty ciężkiej pra-
cy są powoli widoczne. Zauważalny jest progres 
w każdym kolejnym meczu. Dowodem tego było 
ich pierwsza wygrana w ostatnim meczu w tym 
roku na swoim boisku z drużyną ze Skarżyska.

Patrzymy z optymizmem i nadzieją na ko-
lejne spotkania czekające nas w nowym roku. 
Szczególnie, że  w budżecie gminy na 2017 rok 
zabezpieczono środki finansowe na działalność 
drużyny siatkarskiej, dzięki którym zawodniczki 
będą mogły się rozwijać i skupiać na aspektach 
czysto sportowych. Posiadamy również wsparcie 
od pana Rafała Krowińskiego, który od początku 
naszego udziału w lidze jest naszym sponsorem. 
Prowadzone są również rozmowy z innymi oso-
bami, które zadeklarowały swą pomoc material-
ną i finansową dla siatkarek z Łagowa. Dzięki 
temu będziemy mogli rozwijać soją sekcję pod 
względem sportowym ale i organizacyjnym. 

Przypominam, że oprócz treningów dla za-
wodniczek grających w lidze prowadzone są 
także zajęcia dla osób początkujących dziewcząt 
jak i chłopców. Nowi członkowie mile widziani. 
Z tych osób będziemy starali się wybrać kolejną 
grupę siatkarzy lub siatkarek, które wzmocniłoby 

szeregi zespołu grającego w lidze.
Podsumowując, mam nadzieję, że w następ-

nym roku nasza gra będzie coraz lepsza, a mecze 
jeszcze bardziej zacięte i wyrównane. Na zakoń-
czenie chciałbym podziękować panu Rafałowi 
Krowińskiemu – naszemu sponsorowi, panu 
Pawłowi Marwickiemu – Wójtowi Gminy Łagów, 
panu – Zdzisławowi Zwolińskiemu – radnemu 
i prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ła-
gów i radnym za okazane wsparcie i pomoc jakie 
otrzymaliśmy, aby sekcja siatkarska mogła po-
wstać i funkcjonować. Dziękuję również wszyst-
kim miłośnikom i kibicom siatkówki z Gminy 
Łagów za gorący dla nas doping na trybunach. 
Liczymy, że w następnym roku liczna publicz-
ność w łagowskiej hali dalej będzie nas żywioło-
wo wspierać podczas każdego spotkania. 

Adam Stępień
Trener ŁKS Adamówki Łagów

Po przeprowadzonej 
reformie rozgrywek  IV 
liga świętokrzyska została 
powiększona do 18 drużyn 
i była zdecydowanie 
mocniejsza niż w latach 
poprzednich. Nasz ŁKS 
pokazał jednak, że nie 
ma respektu dla żadnego 
z przeciwników.

Szczególnie dobrze wiodło się 
naszej drużynie na własnym boisku, 
gdzie na 9 rozegranych meczów 
odniosła 7 zwycięstw. Na wyjaz-

dach szło trochę gorzej, ale wynik 
końcowy -6 miejsce na półmetku 
rozgrywek jest dużym sukcesem 
klubu i całego Łagowa. Ogółem 
w 17 rozegranych meczach zespół 
zdobył 29 punktów strzelając 36 
a tracąc 25 goli. Drużyna wygrała 8 
meczów; z Hetmanem Włoszczowa 
3:0, Moravią Morawica 5:1, Neptu-
nem Końskie 3:0, Spartą Kazimierza 
Wielka 3:2, Czarnymi Połaniec 2:1, 
Nidą Pińczów 3:1, Łysicą Bodzentyn 
3:0, Alitem Ożarów 3:2. 5 natomiast 
zremisowała; z Pogonią Staszów 2:2, 
Zdrojem Busko-Zdrój 1:1, Lubrzan-

ką Kajetanów 2:2, Partyzantem Ra-
doszyce 3:3, Unią Sędziszów 1:1. 
Porażki zanotowano tylko; z Na-
przodem Jędrzejów 1:2, Wisłą San-
domierz 0:1, Koroną II Kielce 0:3, 
Nidzianką Bieliny 1:3. Bramki dla 
ŁKS zdobywali: 9-Karol Mojecki, 
8-Kamil Jaskuła, 6-Jakub Stachura, 
4 -Karol Stępnik, 3-Dominik Świą-
tek, 1-Albert Bujakowski, Roman 
Kowalski, Mateusz Partyka, Damian 
Piotrowicz i Sebastian Wąs.

Grzegorz Siwoń
Prezes ŁKS Łagów 

Optymistyczna przyszłość drużyny 
siatkarskiej ŁKS "Adamówki" Łagów

 Q FOT. ŁKS Adamówki Łagów. Górny rząd od lewej: Trener - Adam Stępień, Katarzyna Bęben, Katarzyna Babińska, Weronika Taborska, Klaudia 
Grudzień, Kamila Pakuła, Kornelia Włodarczyk, Wiktoria Mizera. Dolny rz. od l.: Karolina Łach, Martyna Dziarmaga, Sylwia Bal, Karolina Wój-
cik, Natalia Zarosa, Aleksandra Wodyńska. 

Udana runda naszych czwartoligowców 

 Q 18-letni wychowanek ŁKS Ła-
gów Kamil Jaskuła zdobył jesie-
nią 8 bramek


