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Gimnazjalny 
maraton wiedzy
W dniach od 19 do 21 kwietnia 

2017 roku uczniowie klas trzecich 
Publicznego Gimnazjum w Łagowie 
przystąpili do egzaminu, który ma 
za zadanie sprawdzić stan ich wie-
dzy ogólnej z kilku przedmiotów.

 Q Czytaj na str. 3

Spotkanie w sprawie 
budowy drogi S-74
W  Urzędzie Gminy w  Łagowie 

obyło się kolejne już spotkanie grupy 
roboczej ds. wspierania budowy dro-
gi S-74. W  spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciel Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i  Autostrad Od-
dział Kielce Pan Krzysztof Strzelczyk, 
Wicemarszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego Pan Jan Maćkowiak, 
Członek Zarządu Powiatu Kieleckie-
go Pan Bogdan Gierada oraz przed-
stawiciele lokalnych samorządów.

 Q Czytaj na str. 4

Wielkanocne tradycje w Łagowie

 Q Mieszkańcy gminy Łagów w poszukiwaniu ozdób na wielkanocny stół

Smakołyki, stroiki i  mnóstwo 
ozdób na Wielkanoc można było 

znaleźć w  czwartek, 06 kwietnia 

2017 r. na  Rynku w  Łagowie pod-
czas Gminnych Prezentacji Tradycji 
Wielkanocnych. Wszystkie skarby 

dostępne na  straganach świątecz-
nych były ręcznej, domowej roboty 
i z pewnością wysokiej jakości i war-

tości artystycznej. Wspaniale odda-
wały klimat wielkanocny.

 Q Dokończenie na str. 2
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Wielkanocne tradycje w Łagowie
Asortyment artykułów był bar-

dzo szeroki i  urozmaicony. Pod-
czas prezentacji można było nabyć 
wielkanocne dekoracje świąteczne 
własnoręcznie przygotowane przez 
dzieci ze Szkoły Podstawowej z Pio-
trowa, Starej Zbelutki, Rudy oraz 
Gminnego Zespołu Szkół w  Łago-
wie. Wspaniałe palmy wielkanocne, 
jajeczka czy stroiki oferowały Panie 
z  Koła Gospodyń Wiejskich z  Pio-
trowa jak również mieszkanki gmi-
ny Łagów Pani Teresa Garncarska, 
Małgorzata Serwata, Eliza Kasprzyk, 
Anna Łata, Ewa Starosta i Genowe-
fa Religa oraz Pani Małgorzata Fo-
ryś kierownik Biblioteki Publicznej 
w  Łagowie. Piękne i  nietuzinkowe 
ozdoby nawiązujące do  tradycji 
wielkanocnych przygotowały pod-
czas warsztatów terapii zajęciowej 
osoby niepełnosprawne uczestni-
czące w warsztatach w Sędku. 

Na  stoiskach oprócz barwnych 
stroików, znalazły się także wielka-
nocne smakołyki i ciasta. Gospody-
nie przygotowały również tradycyj-
ny żurek z jajkiem. 

Wszystkie stoiska odwiedziły wła-
dze samorządowe w  osobach: Czło-
nek Zarządu Powiatu Kieleckiego Pan 
Bogdan Gierada, Wójt Gminy Łagów 
Paweł Marwicki oraz Pani Małgorza-
ta Sitarz Skarbnik Gminy Łagów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w Gminnych Prezenta-
cjach Tradycji Wielkanocnych oraz 
tym, którzy zakupili wielkanocne 
dzieła. Mamy nadzieję, że znajdą się 
one na wielkanocnych stołach i umi-
lą ten wspaniały okres Wielkiej Nocy. 

A.K

 Q Dokończenie ze str. 1

 Q Anna Łata

 Q Ewa Starosta i Genowefa Religa  Q Małgorzata Serwata

 Q Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piotrowie

 Q Szkoła Podstawowa w Starej Zbelutce

 Q Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sędku

 Q Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gie-
rada i Wójt Gminy Łagów Paweł Marwicki przy sto-
isku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie

 Q Eliza Kasprzyk

 Q KGW w Piotrowie

 Q Monika Bednarska Biblioteka Publiczna w Łagowie

 Q Szkoła Podstawowa w Rudzie

 Q Teresa Garncarska
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 Q Uczestnicy 15 Jubileuszowego Konkursu Recytatorskiego

Czarują poezją już 15 lat!
Dnia 24 marca 2017 r. 
w Szkole Podstawowej 
w Łagowie odbył się XV 
– jubileuszowy - Gminny 
Konkurs Recytatorski. 
Rozpoczęliśmy nasze 
spotkanie od historii. 

Przypomnieliśmy wszystkim go-
ściom osiągnięcia małych artystów, 
wspomnieliśmy o  dzieciach, które 
zdobywały laury w  Ogólnopolskim 
Małym Konkursie Recytatorskim, 
a  także o  jurorach, którzy dzielnie 
nas wspierali przez te piętnaście 
lat. Obliczyliśmy, że  w  tym czasie 
na naszej scenie pojawiło się prawie 
ośmiuset recytatorów. 

Były anegdoty o  małych "wpad-
kach" i  marzenia na  przyszłość. 
Konkurs okazał się niezwykły tak-

że dlatego, że  aż sześciu uczniów 
otrzymało nominacje do  udziału 
w  etapie wojewódzkim. Jury pra-
cowało w  składzie: Dyrektor Pani 
Ewa Mikulko, Pani Agata Boch-
niak-nauczyciel, Pan Hubert Guza 
- instruktor Wojewódzkiego Domu 
Kultury i  dyrektor GZS w  Łagowie 
Pan Wiesław Nawrocki  i  zostało 
oczarowane przez: Oliwię Kołbuc ze 
Szkoły Filialnej w  Lechówku, Julię 
Skowrońską ze SP w Czyżowie oraz 
ze SP w Łagowie: Wojciecha Herbu-
sia, Weronikę Kotwę, Julię Błosińską 
oraz Jakuba Serwatę. Były też wy-
różnienia , które otrzymała Gabrie-
la Dziarmaga ze SP w  Rudzie oraz 
Roksana Kołbuc ze SP w Łagowie. 

Wszyscy uczestnicy zostali na-
grodzeni dyplomami i  upominka-
mi. Zwieńczeniem uroczystości był 

przepiękny i  przepyszny tort, który 
wszyscy goście przyjęli z  wielkim 
zaskoczeniem i aplauzem. Ten prze-
pyszny smakołyk ufundowała Pani 
Mariola Kawalec - za  co  serdecz-
nie dziękujemy. No cóż, piętnasty 

konkurs przeszedł już do  historii, 
a  o  szesnastym pomyślą znowu 
za parę miesięcy pomysłodawczynie 
tego przedsięwzięcia, czyli panie:  M. 
Dzioba, M. Walkowicz i M. Durlej.

Monika Durlej

Gimnazjalny maraton wiedzy
W  dniach od  19 do  21 kwiet-

nia 2017 roku uczniowie klas 
trzecich Publicznego Gimnazjum 
w  Łagowie przystąpili do  egzami-
nu, który ma za  zadanie sprawdzić 
stan ich wiedzy ogólnej z  kilku 
przedmiotów. W  bieżącym roku 
szkolnym do  Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej zostało zgłoszonych 
sześćdziesięciu siedmiu uczniów 
łagowskiego gimnazjum. Najwięk-
szym wygranym jest uczeń klasy 
III a  – Karol Kamiński, który jako 
laureat olimpiady przedmiotowej 
z matematyki został zwolniony z tej 
części egzaminu, uzyskując tym sa-
mym maksymalną liczbę punktów.

19 kwietnia o godzinie 9.00 nasi 
uczniowie zaczęli pisać jako pierw-
szy test z  historii i  wiedzy o  spo-
łeczeństwie, a  następnie z  języka 

polskiego. W  kolejnym dniu, tj. 20 
kwietnia pierwszą częścią egzaminu 
był test z geografii, biologii, chemii 
i fizyki, natomiast o godzinie 11.00 
gimnazjaliści rozpoczęli drugą – 
tym razem z  zakresu matematyki. 
W  piątek 21 kwietnia przyszedł 
czas na  sprawdzenie swojej wie-
dzy i umiejętności z zakresu języka 
angielskiego na  poziomie podsta-
wowym i  rozszerzonym. Młodzież 
w tych dniach zadbała także o odpo-
wiedni galowy strój, który podkre-
ślał powagę tego wydarzenia.

Życzymy naszym uczniom jak 
najlepszych i  satysfakcjonujących 
wyników z  każdej części egzaminu 
gimnazjalnego. Niech staną się dla 
Was przepustką do  wymarzonej 
szkoły średniej.

Agnieszka Świtek  Q Gimnazjaliści z Łagowa w oczekiwaniu na testy egzaminacyjne

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki
pragniemy złożyć wszystkim Mamom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, 
spełnienia marzeń oraz wytrwałości w pełnieniu 
matczynych obowiązków. 
Życzymy cudownych chwil pełnych uśmiechu 
i nieustającego zadowolenia ze swoich pociech. 
Z wyrazami szacunku i uznania

Przewodniczący Rady 
Gminy Łagów

Marek Bartkiewicz

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki
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 Q Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu przy GZS w Łagowie Wiktoria Dąbrowska, Aleksandra Bed-
narczyk, Izabela Sławska oraz Tomasz Kończak z Wójtem Gminy Łagów i opiekunem Panią Jolantą Świt.

Podziękowanie dla wolontariuszy

 Q Uczestnicy grupy roboczej podczas spotkania w sprawie budowy drogi S-74

Spotkanie w sprawie budowy drogi S-74

Za  aktywne uczestnictwo w  ak-
cji pn. „Kocham, więc badam” 

organizowanej przez Urząd Gminy 
w Łagowie we współpracy z Funda-
cją „Słoneczna Przyszłość" w marcu 
br.,  jak również za zrozumienie sen-
su i  potrzeby misji społecznej jaką 
jest wolontariat Wójt Gminy Łagów 
Pan Paweł Marwicki oficjalnie w sie-
dzibie Urzędu Gminy w  Łagowie 
podziękował czwórce wolontariuszy 
ze Szkolnego Klubu Wolontariatu 
działającego przy Gminnym Zespole 
Szkół w Łagowie. Wśród wyróżnio-
nych znaleźli się Wiktoria Dąbrow-
ska, Aleksandra Bednarczyk, Izabela 
Sławska oraz Tomasz Kończak. 

Podziękowania uzupełnił drob-
ny prezent podarowany wolon-
tariuszom. Jeszcze raz w  imieniu 
wszystkich rodziców i  dzieci ko-
rzystających z  badań podczas akcji 
„Kocham więc badam” dziękujemy 
wolontariuszom z  Łagowa za  po-
święcony swój wolny czas. 

A.K

04 kwietnia 2017 r. 
w Urzędzie Gminy w Łagowie 
obyło się kolejne już 
spotkanie grupy roboczej 
ds. wspierania budowy drogi 
S-74. 

W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad O/Kielce Pan 
Krzysztof Strzelczyk, Wicemarsza-
łek Województwa Świętokrzyskie-
go Pan Jan Maćkowiak, Członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego Pan 
Bogdan Gierada oraz przedstawicie-
le lokalnych samorządów tj. Tadeusz 
Sayor Wiceprezydent Kielc, Gustaw 
Saramański Wicestarosta Opatow-
ski,  Mariusz Adamczyk Wójt Gmi-

ny Mniów, Przemysław Łysak Wójt 
Gminy Górno, Jadwiga Wójcik Se-
kretarz Gminy Bieliny oraz przed-
stawiciele kopalń zlokalizowanych 
przy planowanym do realizacji pro-
jekcie budowy drogi S-74. 

Na wstępie wszystkich zebranych 
powitał Wójt Gminy Łagów Pan Pa-
weł Marwicki, który podsumował 
w  kilku zdaniach dotychczasową 
działalność grupy roboczej, jed-
nocześnie podkreślając zasadność 
dalszej jej pracy na  rzecz przyspie-
szenia działań zmierzających do jak 
najszybszej realizacji budowy dro-
gi S-74. Następnie głos przekazał 
przewodniczącemu grupy roboczej 
Panu Zbigniewowi Meduckiemu, 
który poprosił dyrektora Krzysztofa 

Strzelczyka o przedstawienie aktual-
nego zaawansowania prac przy bu-
dowie drogi S-74. 

Pan Krzysztof Strzelczyk zapo-
znał wszystkich zebranych o  pra-
cach przygotowawczych na poszcze-
gólnych etapach budowy na odcinku 
od  granicy województwa święto-
krzyskiego z  województwem łódz-
kim do  Opatowa. Poinformował 
także o przewidywanych terminach 
wydania decyzji środowiskowych 
na  poszczególnych etapach oraz 
podkreślił, że na pierwszeństwo re-
alizacji poszczególnych odcinków 
będzie miał wpływ czynnik określa-
jący stopień natężenia ruchu. 

Po  wystąpieniu Pana Strzelczyka 
jako pierwszy głos zabrał Pan Jan 

Maćkowiak Wicemarszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, który 
zaproponował spotkanie z  Mini-
strem Infrastruktury i Budownictwa 
oraz Wicepremierem Mateuszem 
Morawieckim. Z kolei Pan Przemy-
sław Łysak  poruszył sprawę wykupu 
gruntów pod budowę drogi S-74. 
Pan Andrzej Pruś zaproponował za-
angażowanie  samorządów z sąsied-
nich województw. 

Spotkanie zakończył Pan Zbi-
gniew Meducki Zastępca Wójta 
Gminy Łagów, który zaapelował 
o  jeszcze bardziej znaczący lobbing 
nie tylko samorządowców, ale także 
przedsiębiorców i  mieszkańców – 
bo to nasz wspólny cel. 

A.K/I.Klimek
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Punkt Selektywnej  
Zbiórki Odpadów Komunalnych

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Łagów, o możliwości 
korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). Zachęcamy wszystkich mieszkańców nieruchomości za-
mieszkałych do korzystania z PSZOK-u, który  przyjmuje nieod-
płatnie segregowane odpady komunalne pochodzące wyłącznie 
z nieruchomości zamieszkałych (tj. gospodarstw domowych). Nie 
będą przyjmowane odpady wytworzone w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. Dostarczone przez właścicieli nierucho-
mości/mieszkańców odpady PSZOK przyjmuje w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowa-
ny jest  w miejscowości Łagów przy ul. Opatowskiej (baza SKR). 
PSZOK czynny jest:

- czwartek – piątek w godzinach 8.00- 16.00,
- sobota w godzinach 10.00-18.00.
Zebrane odpady z terenu PSZOK odbierane są przez podmiot  

wybrany w drodze przetargu, z którym gmina ma podpisaną umowę 
na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych tj. 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” Zbigniew Zieliń-

ski, ul. Klasztorna 27A, 26-035 Raków. Odpady komunalne, które 
mogą być nieodpłatnie przekazywane przez właścicieli nierucho-
mości/mieszkańców  do PSZOK-u to: 

1.  przeterminowane leki i chemikalia,
2.  zużyte baterie i akumulatory,
3.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4.  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5.  zużyte opony,
6.  odpady zielone,
7.  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunal-

ne,
8.  papier i tektura,
9.  tworzywa sztuczne,
10.  szkło,
11.  odpady wielomateriałowe,
12.  popiół
Wszelkie informacji o pracy PSZOK-u można uzyskać w Urzę-

dzie Gminy w Łagowie, pod nr tel. 41/ 343 70 54 w.311, na miejscu 
lub pod numerem telefonu: 41 35 35 027.

Wielki sukces ucznia Gimnazjum w Łagowie

 Q Karol Kamiński z Panią Moniką Mróz-Nowak oraz Dyrektorem GZS 
w Łagowie Panem Wiesławem Nawrockim

Kolejne place zabaw w gminie Łagów!

W  dniu 12 kwietnia 2017r.  
w siedzibie Targów Kielce S.A. 

odbyło się uroczyste podsumowanie 
konkursów przedmiotowych prze-
prowadzonych dla szkół gimnazjal-
nych województwa świętokrzyskiego 
w roku szk. 2016/2017. Wśród laure-
atów XIV Konkursu Matematycz-
nego znalazł się uczeń trzeciej klasy 
Publicznego Gimnazjum w Łagowie 
- KAROL KAMIŃSKI, plasując się 
w  pierwszej czwórce (na  199 finali-
stów) najlepszych umysłów ścisłych 
w  województwie. Wielu z  nas wie, 
że być dobrym z matematyki to nie 
lada sztuka, ale być tak zdolnym 
i  osiągnąć bardzo wysokie miejsce 
w tego typu konkursie to prawdziwa 
rzadkość. Karol wykazał się wiedzą 
i  umiejętnościami, które stopniem 
trudności wyraźnie wykraczają poza 
szkolne ramy. Oczywiście sukces ta-
kiego formatu nie przychodzi łatwo 

- talent naszego młodego mistrza 
szlifowany był pod okiem nauczycie-
la matematyki niemal od  początku 
nauki w gimnazjum. Wielogodzinne 
rozwiązywanie zadań na  zajęciach 
dodatkowych, kilkuletnie wysiłki 
ucznia i opiekuna zostały nagrodzo-
ne. GRATULUJEMY!!!

Warto dodać, że  Karol jest jedy-
nym w  naszej gminie stypendystą 
„Mistrzowie Matematyki”. Stypen-
dium to  przyznaje Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Łagów we współ-
pracy z mBankiem.

Wśród finalistów konkursów 
przedmiotowych znalazło się w  su-
mie trzech naszych uczniów: Karol 
Kamiński (matematyka i  fizyka), 
Karol Kargul (fizyka) i  Jakub Ko-
złowski (fizyka).

Uczniom i ich nauczycielom gra-
tulujemy!

Monika Nowak - Mróz

Gmina Łagów rozstrzygnęła prze-
targi i wkrótce przystąpi do re-

alizacji trzech zadań inwestycyjnych. 
Pierwsze zadanie to  „Budowa placu 
zabaw w  msc. Piotrów”. W  ramach 
tej inwestycji zostanie wykonana 
niwelacja terenu, budowa placu za-
baw, budowa siłowni zewnętrznej, 
budowa altany oraz ogrodzenia.  
Na  placu zabaw zamontowane zo-
staną urządzenia linarne, urządze-
nia ruchowe typu młynek i  żółw,  
zestaw gimnastyczny „przeplotnia”. 
W  skład siłowni zewnętrznej wej-
dą następujące urządzenia : surfer 
- wahadło, biegacz- piechur, rower,  
orbitrek eliptyczny i narciarz- surfer. 

Dodatkowo zaplanowano budowę 
lub montaż elementów małej archi-
tektury takich jak ławki z oparciem, 
kosze parkowe, regulamin placu za-
baw i  altana . Pozostałymi elemen-
tami przewidzianymi do  realizacji 
jest wykonanie chodnika z  kostki 
betonowej i  ogrodzenia panelowe-
go. Całkowita wartość tej inwestycji 
to 121.221,91 zł.

Kolejne zadania, które będzie 
realizowane to  „Budowa placu za-
baw w  Zbelutce Nowej”, w  ramach 
którego przygotowany zostanie te-
ren pod inwestycję, powstanie plac 
zabaw składający się z  następują-
cych urządzeń: zestaw zabawowo – 

sprawnościowy, karuzela tarczowa, 
sprężynowiec, huśtawka podwójna. 
Zamontowane zostaną także urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej typu 
:wioślarz, motyl, orbitrek, podciąg 
nóg. Dodatkowo zaplanowano bu-
dowę lub montaż elementów małej 
architektury takich jak ławki z opar-
ciem, kosze parkowe, regulamin 
placu zabaw i  altana. Pozostałymi 
elementami przewidzianymi do  re-
alizacji jest wykonanie chodnika 
z  kostki betonowej, ogrodzenia 
panelowego na  prefabrykowanych 
fundamentach żelbetowych. War-
tość tego projektu to kwota w wyso-
kości 123 729,33 zł. 

Trzecia inwestycja to  Zagospo-
darowanie  terenu działki nr  ewid. 
632 oraz 594 w  msc. Sadków- etap 
II.  Inwestycja ta  polegać będzie 
na wykonaniu oświetlenia terenu  i   
zamontowaniu urządzeń zabawo-
wych typu – bujak ważka, huśtawka 
podwójna, piaskownica, karuzela 
krzyżowa, zjeżdżalnia, Dodatkowo 
zaplanowano budowę lub montaż 
ławek z oparciem, koszy parkowych 
i regulaminu placu zabaw.  Ponadto 
utwardzony zostanie teren i  zago-
spodarowane zostaną tereny zielo-
ne. Całkowity koszt tego zadania 
to 57.708,71 zł.

A.K
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 Q Członkowie UTW w Łagowie Świętokrzyskim oraz młodzież z GZS w Łagowie na spotkaniu z Rektorem UJK Kielce

Spotkanie z Rektorem

Gmina Łagów wnioskuje o dofinansowanie 
z WFOŚiGW w Kielcach

Gmina Łagów złożyła w tym roku 
wniosek o dofinansowanie reali-

zacji projektu edukacyjnego pn. „Pra-
cownia edukacji ekologiczno-przy-
rodniczej w Szkole Podstawowej im. 
Batalionów Chłopskich Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie w gm. Ła-
gów", realizowanego w  ramach pro-
gramu edukacyjnego ogłoszonego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Kielcach w  ramach „Listy przed-
sięwzięć priorytetowych do dofinan-
sowania przez WFOŚiGW w  2017 
r. R.B.V.1 – Inne działania ochrony 
środowiska. Edukacja ekologiczna, 
pkt. 3 Rozwój infrastruktury służącej 
edukacji ekologicznej”. Celem progra-
mu jest podniesienie jakości edukacji 
ekologicznej prowadzonej w  szkole 
podstawowej, a  także integracja po-
przez współpracę szkoły, urzędu gmi-
ny i społeczności lokalnej. 

Całkowity koszt realizacji projek-
tu został oszacowany na  kwotę 26 

500 zł, w  tym wnioskowana kwota 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska to  21 200, 00 
zł, a wkład własny gminy 5 300,00 zł. 
Planowany okres realizacji przedsię-
wzięcia to  maj 2017 r., a  zakończe-
nie lipiec 2018 r. W ramach projektu 
zaplanowane zostały działania edu-
kacyjne w ramach zajęć lekcyjnych, 
w  tym m.in. zajęcia ekologiczne 
z wykorzystaniem programów mul-
timedialnych, warsztaty pokazujące 
skutki zmian klimatu, zajęcia lekcyj-
ne o alternatywnych źródłach ener-
gii oraz działania w  ramach zajęć 
poza lekcjami o  charakterze przy-
rodniczym, w tym m.in.  powołanie 
Klubu Młodego Ekologa i  zajęcia 
laboratoryjne. Projekt zakłada tak-
że przeszkolenie dwóch nauczycieli 
w  ramach programu oraz piknik 
ekologiczny, zajęcia warsztatowe dla 
rodziców, wydruk ulotki dla miesz-
kańców gminy zachęcającej do eko-
logicznego trybu życia. Dodatkowo 

zaplanowano olimpiadę wiedzy 
ekologicznej dla uczniów i zorgani-
zowanie zbiórki elektrośmieci, pla-
stikowych nakrętek, zużytych baterii 
i makulatury. W celu jak najlepszego 
zrealizowania w/w  działań praco-
wania ekologiczno-przyrodnicza 
zostanie wyposażona w  następu-
jące pomoce dydaktyczne: laptop, 
tablica multimedialna, zestawy do-
świadczalne dotyczące energii sło-
necznej,  do badania powietrza, gle-
by, wody, itp., Ponadto zakupione 
zostaną filmy edukacyjne, gry edu-
kacyjne, meble do  pracowni i  stoły 
oraz krzesła. 

Docelowymi odbiorcami planowa-
nego zadania będą dzieci szkół pod-
stawowych, nauczyciele i społeczność 
lokalna. Na  pewno pozyskanie tych 
środków wpłynie na poprawę jakości 
pracy w  szkole i  uatrakcyjni formy 
prowadzenia zajęć. 

A.K
D. Olejarska

W  dniu 28 marca br. w  sali 
konferencyjnej w  Urzędzie 

Gminy w Łagowie odbyło się spo-
tkanie członków Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łagowie Świę-
tokrzyskim z  Rektorem Uniwer-
sytetu im. Jana Kochanowskiego 
w  Kielcach prof. zw. dr hab. Jac-
kiem Semaniakiem

W spotkaniu wzięli udział także 
Dziekan Dekanatu Świętokrzyskie-
go i  Proboszcz Parafii w  Łagowie 
Jerzy Beksiński, Wójt Gminy Ła-
gów Paweł Marwicki oraz Zastęp-
ca Dyrektora Gminnego Zespołu 
Szkół w  Łagowie Zbigniew Wią-
cek wraz z delegacją uczniów GZS 
w Łagowie.  

A.K

Zagospodarowanie 
terenów pod 
budownictwo 
mieszkaniowe

Gmina Łagów przystąpiła 
do opracowania koncepcji pro-

gramowo - przestrzennej zagospo-
darowania terenu pod budownictwo 
mieszkaniowe - domki jednorodzin-
ne  na działce nr 727  obręb Łagów, 
gm. Łagów. Powierzchnia terenu 
pod planowaną koncepcję to  3 ha, 
na  którym jest uzbrojenie terenu 
w  sieć wodociągową Ø 225 PHD, 
przebiega sieć niskiego napięcia, 
kanalizacja sanitarna zlokalizowa-
na na  działce nr  29. Teren nie jest 
uzbrojony w  kanalizację deszczową 
oraz brak jest sieci cieplnej.

Celem opracowania jest znale-
zienie optymalnego rozwiązania 
przestrzennego zabudowy mieszka-
niowej w ograniczonych warunkach 
terenowych. Zadaniem podstawo-
wym jest określenie optymalnej 
liczby działek przeznaczonych pod 
zabudowę. 

A.K. 

Kampania „STOP POŻAROM  
– Ziemia jest tylko jedna”

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach  i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest 
to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, 
co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest 
człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szyb-
szy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

W 2016 roku powstały 36 442 pożary traw. Spłonęło 12 036 ha traw.
W 2016 roku odnotowano 6 ofiar śmiertelnych i 81 rannych.

Należy pamiętać, że:
– wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.
– jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 lat.
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Dzieje Łagowa cz.6

WALORY TURYSTYCZNE ŁAGOWA  
Co warto w Łagowie zobaczyć? – DZIEŁA NATURY
Dzieje Ziemi były łaskawe dla Łagowa i  najbliższych terenów. Pozostawiły na  terenie gminy miękkie wapienie dewońskie, dolomity 
i piaskowce kwarcytowe oraz liczne surowce w postaci rud żelaza, rud ołowiu, glinek ceramicznych, żwirów i iłów a nawet metali kolorowych. 
Dzięki tym surowcom nasi przodkowie rozwinęli mnóstwo cechów i zawodów, równoważąc w ten sposób słabe plony z niezbyt urodzajnej 
gleby. Co  dzisiaj z  tego pozostało? Każdy, kto będzie szukał śladów przeszłości Łagowa, będzie zainteresowany planowaną ŚCIEŻKĄ 
GEOTURYSTYCZNĄ, która ma wkrótce powstać. „Ścieżka” będzie prezentowała WALORY PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ, czyli to co zostawiła 
nam NATURA.

ŚCIEŻKA  (TRASA)  GEOTURY-
STYCZNA.
Autorkami „TRASY” są dr Mał-

gorzata Ludwikowska-Kędzia 
oraz  dr Małgorzata Wiatrak. Pro-
pozycja Trasy Geoturystycznej bę-
dzie obejmować kilka przystanków 
(miejsc), a mianowicie:

- Dawne miejsca wydobywania 
ołowiu np. tzw. „Szyb Nawrockie-
go” oraz hałda w  Płuckach (połu-
dniowe zbocze Łagowicy). Obydwa 
obiekty stanowią Pomnik Przyrody 
od 1987r.

- Odsłonięcie wapieni dewoń-
skich z  granicy FRANU/FAMENU 
w Płuckach – to tutaj w 2007 r.  zna-
leziono doskonałe odciski RYBY 
PANCERNEJ !

- Jar Łagowicy oraz wywierzyska 
na rzece Łagowicy w Płuckach i Ma-
słowcu.

- Zagospodarowanie wzgórza 
Zamczysko, wyeksponowanie GRO-
DZISKA z XII/XIII w.

- Oznakowanie wychodni de-
wońskiej – ŚWIATOWEJ SŁAWY 
ODKRYWKA z licznymi odciskami 
głowonogów – ul. Dule za  posesją 
nr  37 (Pomnik Przyrody) – opis 
patrz w „Dzieje Łagowa cz1.”

- Wąwóz krasowy Dule i Jaskinie 
Łagowskie – (poniżej będą opisane), 
stanowią z pewnością cel wielu wy-
cieczek, spacerów, penetracji (chro-
nione jako Zespół Przyrodniczo
-Krajobrazowy). 

WĄWÓZ   KRASOWY   D U L E 
Wcześniej zwany wąwozem Niwy, 

”Dulem” został nazwany przez Au-

striaków w czasie zaborów. (Dule pi-
sano przez u „umlaut”, tzn. z dwoma 
kropeczkami nad u). Dule oznacza 
tyle co „w dole” czyli ul. Dolna. Wą-
wóz Dule najprawdopodobniej po-
wstał w miejscu zawalenia się dużej 
jaskini; ma długość ok. 1 km, roz-
winął się w wapieniach dewońskich 
(franu, famenu i żywetu). Szerokość 
suchej dolinki krasowej wynosi 70m 
w  odcinku zabudowanym i  20m 
obok Jaskini Zbójeckiej. Wysokość 
zboczy wynosi do  28m (wyższe 
i  stromsze od  wschodu). Przebieg 
wąwozu jest łukowaty, a  dołem 
okresowo płynie struga wody.

J A S K I N I E    Ł A G O W S K I E
W Łagowie znajdują się dwie ja-

skinie. Pierwsza mniej znana nazy-
wa się „LISIĄ DZIURĄ”. Jej powsta-
nie jest prawdopodobnie skutkiem 
uskoków w wapieniach dewońskich 
i  działania wody. Ma długość 18 
metrów i  dwa otwory wejściowe. 
Brak szaty naciekowej wskazuje, 
że  powstała w  okresie zlodowaceń 
plejstoceńskich. Gdzie jej szukać? 
Znajduje się na końcu ul. Podskale, 
w skarpie rzeki Łagowicy (ok. 15 m 
ponad stawami rybnymi). W  dnie 
jaskini znaleziono kości kręgowców, 
a  obecność śladów lisa prawdopo-
dobnie zdecydowała o jej nazwie.

JASKINIA „Z B Ó JE C KA” – 
zwana też ŁAGOWSKĄ.
Do  czasu odkrycia jaskini „Raj” 

(1968r ) uznawana była za najdłuż-
szą na  Kielecczyźnie. Jest jaskinią 
jednootworową (otwór ma wymiary 
3,5m x 3 m) i usytuowany jest 20m 

powyżej suchego koryta wąwozu 
Dule. Jej łączna długość wynosi ok. 
200 m. Jest jaskinią czteropoziomo-
wą, powstałą ok. 350 tys. lat (skały 
dewońskie które ją tworzą liczą ok. 
400 milionów lat). Składa się z Du-
żej Sali, Kanionu, Prawej Komory, 
Lewej Komory, Dolnej Komory, 
Studni, Sali Naciekowej, Małej Sali 
i  najniżej położonej Płaskiej Sali 
(-17m).Ci, którzy ją penetrowali tak 
ją opisują: „Sala Naciekowa jest jed-
ną z  najpiękniejszych sal w  Polsce 
– ładniejsza niż jaskinia „Raj” czy 
jaskinia „Niedźwiedzia”. Występują 
tu polewy naciekowe, draperie, sta-
laktyty (m.i. makarony), stalagmity 
i heliktyty. W jaskini Zbójeckiej za-
mieszkuje kilka gatunków nietope-
rzy ( jedyne w woj. stanowisko pod-
kowca małego), pająki, chrząszcze 
i  owad bezskrzydłowy. Utrzymuje 
się tutaj mikroklimat – temperatura 
ok. 6 – 7 stopni. W jaskini znalezio-
no fragmenty ceramiki naczyniowej: 
„siwej” z XIIIw, brunatną i ceglasto-
czerwoną XIII /XIVw. Wielką nie-
spodzianką było przypadkowe zna-
lezienie w 1976r naczynia „białego” 
wykonane z glin koalinowych XIV/
XVw. na  dnie którego znaleziono 
gmerk(znak cechowy) w  kształcie 
krzyża greckiego (równoramien-
nego). Jest to  pierwszy znany nam 
podpis łagowskiego garncarza 
-naczynie jest obecnie w  zbiorach 
Muzeum Narodowego w  Kielcach. 
Wokół jaskini rośnie wiele rzad-
kich i  chronionych roślin. Znad 
jaskini roztacza się wspaniały wi-

dok na Pasmo Jeleniowskie, na Wał 
Małacentowski, a przede wszystkim 
na klasztor Świętego Krzyża.  O kra-
sie Jaskini Zbójeckiej można napi-
sać jeszcze jedna stronę, ale sądzę 
że  wymowniejsze będą załączone 
zdjęcia. Tak, tak to nasza ŁAGOW-
SKA JASKINIA ZBÓJECKA ! 

I  teraz należy pochwalić WŁA-
DZE GMINY, że nareszcie wykona-
no bardzo przemyślane, optymalne 
dojście do  jaskini, jednocześnie 
przebudowując drogę przed jaski-
nią.

W następnym numerze  
– Walory Turystyczne Łagowa  

– Dzieło Rąk Ludzkich.

Opracowała Jadwiga Kamińska
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Łagowie

 Q Wnętrza Jaskini Zbójeckiej w Łagowie

 Q Wnętrza Jaskini Zbójeckiej w Łagowie
 Q Jaskinia Zbójecka w  Łagowie 

z zewnątrz

 Q Plan Jaskini Zbójeckiej (źródło: 
B.W.Wołoszyn i Z.Wójcik ('65 r.)
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Dobra passa Łagowskiego Klubu Sportowego 

Wiosna 2017 w Łagowskim Klubie Sportowym
Najwcześniej bo  już 12 marca 

wznowiła rozgrywki IV liga. 
W  pierwszym swym meczu ŁKS 
Łagów grał w Staszowie z miejscową 
Olimpią-Pogoń remisując 2:2. Ty-
dzień później w meczu na własnym 
boisku nasz zespół pokonał Na-
przód Jędrzejów 2:1. W trzeciej wio-
sennej kolejce ŁKS - ku zaskoczeniu 
wszystkich pokonał w  Końskich 
tamtejszy Neptun aż 3:0.W  następ-
nym meczu do  Łagowa przyjechał 
wicelider tabeli Zdrój Busko-Zdrój. 
W  spotkaniu, w  którym głównym 
bohaterem był mocno wiejący wiatr 
wygrali goście 2:1. Z  kolejnego 
bardzo trudnego terenu nasi pił-
karze również przywieźli 3 punkty 
pokonując Hetmana Włoszczowa 
2:1. Obecnie nasz zespół zajmuje 5 
miejsce w  IV-ligowej tabeli. Przed 
nami są tylko takie drużyny jak Wi-
sła Sandomierz, Zdrój Busko-Zdrój, 
Korona II Kielce i Czarni Połaniec.

W naszej czwartoligowej drużynie 
coraz większą rolę odgrywają nasi 
młodzi wychowankowie. Do  grupy 
zawodników,którzy już wywalczyli 
sobie miejsce w  drużynie jak Seba-
stian Wąs, Mateusz Partyka, Karol 
Bęben czy Kamil Jaskuła starają się 
dołączyć Cezary Banakiewicz, Karol 
Kot i  przede wszystkim najmłodszy 
w tym gronie Dawid Kołodziej. Ten 
17-letni zawodnik zaliczył już kilka 
bardzo udanych występów w  IV-li-
dze i  nasz klub wiąże z  nim spore 
nadzieje na przyszłość. 

Również bardzo dobrze rozpo-
częli rozgrywki zawodnicy zespołu 
ŁKS II Łagów rywalizujący w grupie 
3 klasy B. Najpierw pokonali na wy-
jeździe KS Tarłów 4:1.Kolejny mecz 
w Wilczycach z Huraganem  zakoń-
czył się remisem 1:1. W   trzecim 
meczu pokonany został na własnym 
boisku wicelider tabeli Strażak Bi-
dziny 1:0.Obecnie nasz zespół jest 

liderem i ma już 6 punktów przewa-
gi nad drugim zespołem i aż 9 nad 
trzecim. Zespół rezerw jest na  do-
brej drodze do  awansu do  klasy A, 
gdzie przypomnijmy awans uzyskają 
dwie najlepsze ekipy z grupy.

Bardzo udany start mieli też nasi 

juniorzy młodsi, którzy w  swoim 
pierwszym meczu rozgromili na wy-
jeździe Orlicz Suchedniów aż 15:0. 8 
bramek w tym meczu zdobył kapitan 
i najbardziej utalentowany zawodnik 
tej drużyny Dominik Rusiecki.

G. Siwoń

W ostatnich dniach Łagowski 
Klub Sportowy odniósł spore 

sukcesy. 13 kwietnia br. rozegrany 
został na boisku w Łagowie mecz 
piłki nożnej pomiędzy drużyna-
mi ŁKS Łagów w kategorii junior 
młodszy i Wichrem Miedziana 
Góra. Mecz wzbudził olbrzymie 
emocje zarówno wśród kibiców jak 
i zawodników. Przebiegał w miłej at-
mosferze, choć zawodnicy z Łagowa 
w miażdżący sposób pokonali prze-
ciwnika, zwyciężając  6:0.Po 2 gole 
zdobyli-Bartłomiej Czajkowski, Do-

minik Rusiecki i Adrian Dąbrowski.
W Wielką Sobotę, 15.04.2017 r. 

w meczach wyjazdowych świetnie 
spisały się dwie drużyny ŁKS-u, tj. 
drużyna ŁKS „Georyt” Łagów oraz 
drużyna z klasy B ŁKS „GEORYT” 
II Łagów . Brawurowe akcje pod-
bramkowe i świetna koordynacja 
gry z całym zespołem dały rezultat 
i pierwsza drużyna w meczu IV ligi 
świętokrzyskiej pokonała Moravię 
Morawica. Już po pierwszych kilku 
minutach widać było, że zespół z Ła-
gowa lepiej się prezentuje. Przepięk-

ne i składne akcje w ataku, determi-
nacja zespołu i wyrazna przewaga w 
grze  spowodowały, że mecz zakoń-
czył się wynikiem 4:1 po bramkach 
Karola Stępnika, Karola Mojeckiego, 
Bartosza Malinowskiego i Damiana 
Piotrowicza- dla naszych czwar-
toligowców. Tym samym kibicom 
zafundowano piękne widowisko na 
wysokim poziomie. Nie mniejsze 
emocje oraz jeszcze więcej goli za-
gwarantował wszystkim fanom i mi-
łośnikom piłki nożnej także zespół 
klasy B „ŁKS GEORYT II Łagów  

wygrywając w Jacentowie z Maro-
lem 6:3. Tu po 2 gole zdobyli Cezary 
Banakiewicz i Mariusz Michalczyk 
oraz po 1- Damian Łata i Mateusz 
Żak.

Życzymy klubowi samych tak 
efektownych wygranych. Te sukce-
sy to zapewne wielka zasługa tre-
nerów wszystkich grup oraz przede 
wszystkim zawodników, jak również 
całego zarządu klubu ŁKS „Georyt” 
Łagów. Gratulujemy i życzymy po-
wodzenia w kolejnych meczach. 

A.K/G. Siwoń

 Q Damian Piotrowicz 
przy piłce


