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Powiatowy Zjazd 
Sołtysów 2016

W  Europejskim Centrum Edu-
kacji Geologicznej w  Chęcinach 
odbył się Powiatowy Zjazd Sołty-
sów Ziemi Kieleckiej. Na  obrady 
zjechało blisko 250 sołtysów z po-
wiatu kieleckiego.

 Q Czytaj na str. 3

I Forum Kół 
Gospodyń Wiejskich 
z terenu Gminy 
Łagów

28 października w świetlicy 
wiejskiej budynku OSP w Łagowie 
odbyło się spotkanie zorganizo-
wane przez Okręgowy Inspektorat 
Państwowej Inspekcji Pracy w Kiel-
cach dla członków Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu Gminy Łagów. 

 Q Czytaj na str. 5

Most na Podskalu 
oddany do użytku 

Od 4 listopada br. można przejeż-
dżać przez odbudowany most w Ła-
gowie, ul. Podskale, który stanowi 
połączenie komunikacyjne na  dro-
dze gminnej. Łączy jednocześnie 
drogę krajową z wojewódzką. 

 Q Czytaj na str. 5
 Q Złożenie kwiatów pod krzyżem i tablicami pamiątkowymi

Świętowali 50 lat razem.
Złote Gody w gminie Łagów

 Q Wspólne zdjęcie szanownych jubilatów wraz z zaproszonymi gośćmi

W piątek 18 listopada 
2016 roku szesnaście 
par małżeńskich z gminy 
Łagów świętowało 
jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. W tym 
wyjątkowym wydarzeniu, 
Małżonkom towarzyszyła 
najbliższa rodzina 
i przyjaciele. 

Na  spotkaniu obecni byli rów-
nież przedstawiciele samorządów 
województwa, powiatu i gminy oraz 
Świętokrzyskiego Urzędu Woje-
wódzkiego.

 Obchody jubileuszowe par mał-
żeńskich, które przeżyły ze sobą 50 
lat rozpoczęły się uroczystą mszą 
św. w  kościele parafialnym pw. św. 
Michała Archanioła w  Łagowie. 

Podczas mszy padło wiele życzeń 
i  gratulacji dla Szanownych Jubila-
tów.

Po  mszy św. w  domu weselnym 
„Finezja” w Woli Łagowskiej odbyła 
się dalsza część uroczystości, którą 
otworzył Wójt Gminy Łagów – pan 
Paweł Marwicki. 

 Q Czytaj na str. 3

Gminne obchody Święta Niepodległości
Obchody Święta 
Niepodległości w naszej 
gminie rozpoczęły się 
o godz. 12.00 w kościele 
parafialnym w Łagowie, 
gdzie młodzież z Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie 
zaprezentowała montaż 
słowno – muzyczny łączący 
w sobie historię i patriotyzm 
ze współczesnością. 

 Q Czytaj na str. 3
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Konkurs fotograficzny 
„Carpe Diem – 
wakacje w gminie 
Łagów” rozstrzygnięty

27 października w  Urzędzie 
Gminy w  Łagowie rozstrzy-

gnięto konkurs fotograficzny zor-
ganizowany przez Wójta Gminy 
Łagów. 

Tematyką konkursu były wakacje 
w  gminie Łagów. Treść zdjęć miała 
dotyczyć ciekawego wydarzenia, 
krajobrazu, postaci lub obiektu. 
Adresatami konkursu byli ucznio-
wie do  16 roku życia ze szkół z  te-
renu gminy Łagów. Każdy uczestnik 
mógł przesłać na  konkurs maksy-
malnie 2 zdjęcia. Do konkursu zgło-
szono kilka prac, z których komisja 
konkursowa wyłoniła pierwsze trzy 
miejsca. Miejsce trzecie zajęła Maja 
Kudłacz za zachód słońca nad ulicą 
Bardzką. Drugie miejsce przyznano 
Stanisławowi Pacyga, który sfoto-
grafował dorodnego grzyba w lesie. 

Zwycięzcą konkursu za  fotografie 
pięknego motyla został Szymon 
Skuza. Komisja przyznała także wy-
różnienie dla Dominika Kowalskie-
go, który wykonał fotografię  pano-
ramy łagowskiego Rynku. Wszyscy 
uczestnicy prócz dyplomów otrzy-
mali z  rąk Wójta Gminy Łagów – 
pana Pawła Marwickiego oraz jego 
zastępcy – Zbigniewa Meduckiego, 

nagrody rzeczowe m. in. : przenośny 
dysk zewnętrzny o  dużej pamięci, 
głośnik USB, pendrive. Nagrodą 
główną w  konkursie był wysokiej 
jakości aparat fotograficzny. 

Na  koniec Wójt Gminy Łagów 
serdecznie pogratulował wszyst-
kim uczestnikom i  podziękował 
za udział w konkursie. 

/A.S./

 Q Laureaci konkursu wraz z władzami gminy

 Q Młodzież z Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie podczas występu

 Q Uroczysta msza święta za ojczyznę w kościele parafialnym

Gminne obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta 
Niepodległości w naszej 
gminie rozpoczęły się 
o godz. 12.00 w kościele 
parafialnym w Łagowie, 
gdzie młodzież z Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie 
zaprezentowała montaż 
słowno – muzyczny łączący 
w sobie historię i patriotyzm 
ze współczesnością. 

Po części artystycznej głos zabrał 
Wójt Gminy Łagów - Paweł Marwic-
ki, który wyraził nadzieję, że pamięć 
o  naszej historii nie zaniknie cze-
go dowodem jest liczny i  aktywny 
udział dzieci i  młodzieży przy or-
ganizacji tych obchodów. Zaznaczył 
również, że  niepodległość nie jest 
nam dana na zawsze, dlatego należy 

o nią zabiegać każdego dnia. Podzię-
kował również wszystkim miesz-
kańcom oraz radnym, sołtysom 
za  obecność i  wspólne uczczenie 
tego ważnego dnia. Po  przemówie-
niu rozpoczęła się uroczysta msza 
święta w intencji ojczyzny w asyście 
pocztów sztandarowych łagowskich 
szkół, Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy. Mszę koncele-
browali: ks. Proboszcz Jerzy Beksiń-
ski, wraz z ks. Rafałem Kasprzykiem 
i ks. Mieczysławem Surus. Na koniec 
mszy w słowie do wiernych ks. Pro-
boszcz odniósł się do  patriotyzmu 
i religii, które w ciężkich dniach dla 
polskiego narodu pomogły przezwy-
ciężyć wszelkie trudności. Wspo-
mniał także, iż  pomimo że  żyjemy 
w  wolnym kraju należy ciągle dbać 
o patriotyzm i tożsamość narodową. 

Równocześnie podziękował nauczy-
cielom, którzy przygotowali przed-
stawienie i zaangażowali w nią mło-
de pokolenie, dla których to  żywa 
lekcja historii. Po  mszy w  uroczy-
stym pochodzie wszyscy przeszli 
pod krzyż misyjny, gdzie przedsta-
wiciele kościoła i samorządu złożyli 

kwiaty i zapalili znicze pod tablicami 
upamiętniającymi walczących o nie-
podległość na terenie Gminy Łagów 
w  powstaniu styczniowym, podczas 
II wojny światowej i  tych, którzy 
zginęli w katastrofie prezydenckiego 
samolotu pod Smoleńskiem. 

/A.S./
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Świętowali 50 lat razem - Złote Gody w Gminie 
Łagów

W  piątek 18 listopada 2016r. 16 
par małżeńskich z gminy Łagów 

świętowało jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. W  tym wyjątkowym 
wydarzeniu, Małżonkom towarzy-
szyła najbliższa rodzina i  przyjacie-
le. Na  spotkaniu obecni byli również 
przedstawiciele samorządów woje-
wództwa, powiatu i gminy oraz Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obchody jubileuszowe par mał-
żeńskich, które przeżyły ze sobą 50 
lat, rozpoczęły się uroczystą mszą św. 
w  kościele parafialnym pw. św. Mi-
chała Archanioła w Łagowie. Podczas 
mszy padło wiele życzeń i  gratulacji 
dla Szanownych Jubilatów z oka-
zji   długoletniego pożycia małżeń-
skiego. Księża podkreślali znaczenie 
trwałości rodziny i związku małżeń-
skiego we współczesnym świecie.

Po  mszy św. w  domu weselnym 
„Finezja” w  Woli Łagowskiej odbyła 
się dalsza część uroczystości, którą 
otworzył Wójt Gminy Łagów – pan 
Paweł Marwicki. 

Po  oficjalnym powitaniu Wójt 
Gminy Łagów oraz Kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w  Łagowie – 
Dorota Zbąska, dokonali wręczenia 
odznaczeń - pamiątkowych medali 
za  długoletnie pożycie małżeńskie 
przyznane przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej – pana Andrze-
ja Dudę. Swoje gratulacje złożyli 
również jubilatom, w  imieniu Rady 
Gminy w  Łagowie, Przewodniczący 

 Q Odnowienie przysięgi małżeńskiej przez jubilatów podczas uroczystej 
uroczystej mszy w łagowskim kościele

Powiatowy Zjazd Sołtysów 2016

 Q Wójt Gminy Łagów - Paweł Marwicki, członek Zarządu Powiatu Kie-
leckiego - Bogdan Gierada wraz z sołtysami z terenu Gminy Łagów 
podczas obrad

W  Europejskim Centrum Edu-
kacji Geologicznej w  Chę-

cinach odbył się Powiatowy Zjazd 
Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Na  ob-
rady zjechało blisko 250 sołtysów 
z  powiatu kieleckiego. Gminę Ła-
gów na zjeździe reprezentował Wójt 
– pan Paweł Marwicki wraz z sołty-
sami z naszego terenu.

Coroczny powiatowy zjazd gro-
madzi sołtysów z  dziewiętnastu 
gmin powiatu. W  tym roku była 
to  liczba rekordowa, bo na zjeździe 
pojawiło się blisko 250 przedstawi-
cieli władzy najniższego szczebla.

Oprócz sołtysów, nie zabrakło 
również władz administracji rzą-
dowej i  samorządowej: Wojewody 
Świętokrzyskiego – pani Agaty Woj-
tyszek, członka Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego – pana Piotra 
Żołądka, europosła – pana Bogdana 
Wenty, Starosty Kieleckiego – pana 
Michała Godowskiego oraz człon-
ków Zarządu Powiatu w  Kielcach: 
wicestarosty – pana Zenona Janusa, 
pana Marka Kwietnia i  pana Bog-
dana Gierady. Obecni byli również:  
przewodniczący Rady Powiatu 
w Kielcach - pan Jan Cedro, burmi-

strzowie, wójtowie oraz inni goście.
Podczas obrad wystąpili przed-

stawiciele urzędów, instytucji  oraz 
organizacji działających na  rzecz 
rozwoju środowisk wiejskich, którzy 
wzięli udział w  dyskusjach panelo-
wych. Zostały poruszone także te-
maty związane z  funkcjonowaniem 
samorządności na jej podstawowym 
szczeblu.

W trakcie spotkania sołtysi zdo-
byli wiedzę m.in. z  zakresu rynku 
pracy, ubezpieczeń rolniczych, go-
spodarowania finansami i odnawial-
nych źródeł energii oraz możliwości 
uzyskania wsparcia finansowego 
dla projektów związanych z zieloną 
energią

Na  koniec zjazdu wszyscy zgro-
madzeni wypełniali test z  zakre-
su bezpieczeństwa i  higieny pracy 
zorganizowany przez KRUS i  Pań-
stwową Inspekcję Pracy.Na  wszyst-
kich uczestników biorących udział 
w powyższym konkursie troje sołty-
sów reprezentujących naszą gminę 
otrzymało nagrody za  pozytywne 
rozwiązanie testu. Byli to: sołtys Sta-
rej Zbelutki - pani Anna Łata, sołtys 
Złotej Wody – pani Krystyna Sikora 

oraz sołtys Czyżowa - pan Wiesław 
Lasek. Za  prawidłowo rozwiąza-
ny test wszyscy otrzymali nagrody 
ufundowane przez organizatorów.

Należy być zadowolonym z faktu, 
że w naszej gminie są sołtysi, którzy 
doskonale orientują się w  tematach 

związanych z  bezpieczeństwem 
w gospodarstwie rolnym. Podobnie 
jak w roku ubiegłym byli wyróżnia-
jącą się grupą posiadającą ogromną 
wiedzę i doświadczenie w wypełnia-
niu obowiązków sołtysa.

/A.S./

Łagowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
w Chęcinach

 Q Pamiątkowe zdjęcie słuchaczy 
łagowskiego uniwersytetu pod 
pomnikiem króla Władysława 
Łokietka

Słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z  Łagowa 20 września 
2016 roku byli na  wycieczce kra-
joznawczej w  Chęcinach. Poznali 
bogatą historię miasteczka, dzieje 
zamku królewskiego oraz walory za-
jazdu „Niemczówka”. Mogli ocenić 
wyniki rewitalizacji Zamku i  Ryn-
ku w  Chęcinach oraz podziwiać 
„Ścieżkę Mnicha”. Na  koniec mogli 
usiąść w restauracji „Pod zamkiem” 
i  skosztować tamtejszych specjałów 
tradycyjnej kuchni. W  wycieczce 
wzięło udział 25 osób. 

Zarząd i  słuchacze Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku serdecznie 
dziękują Wójtowi Gminy Łagów 
za  ufundowanie biletów na  zamek 
i możliwość skorzystania z gminne-
go autokaru.

Prezes UTW Łagów
Halina Girczys-Janowicz

– pan Marek Bartkiewicz, w imieniu 
starosty kieleckiego, członek Zarzą-
du Powiatu – pan Bogdan Gierada, 
w  imieniu Marszałka województwa, 
członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego – pan Piotr Żołądek, 
w  imieniu wojewody, doradca – pan 
Marcin Piętak.

Podniosłą chwilę obecni uczcili 
symboliczną lampką szampana i od-
śpiewaniem „Sto lat” dla Jubilatów.

Postanowieniem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej - Andrzeja 
Dudy medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie otrzymali:

Arczewski Mieczysław i  Włady-
sława,

Banasik Marian i Jadwiga,
Boczarski Władysław i Bogumiła,

Cieślik Władysław i Janina,
Czechowski Stanisław i Janina,
Forma Stefan i Teodora,
Kosztowniak Edward i Marianna,
Moniewski Ryszard i Janina,
Piątek Stanisław i Krystyna,
Pióro Jan i Marianna,
Serwata Tadeusz i Barbara,
Śliwa Czesław i Czesława,
Wasik Mieczysław i  Helena (pan 

Mieczysław Wasik niestety zmarł kil-
ka dni przed uroczystością),

Włodarczyk Jan i Teresa,
Wójcik Marian i Janina,
Wróbel Eugeniusz i Jadwiga.
Po części oficjalnej wszyscy zosta-

li zaproszeni na  słodki poczęstunek 
i część artystyczną. 

/A.S./
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 Q Syboliczne przecięcie wstęgi przez władze gminy Łagów i Raków

Odbiór drogi Zbelutka Nowa - 
Radostów - Choiny

 Q Nowe punkty oświetleniowe w Płuckach

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy

23 listopada 2016 r. dokonano 
uroczystego odbioru drogi 

Zbelutka Nowa – Radostów –Choiny 
będącą drogą graniczną pomiędzy 
gminami: Łagów i  Raków. W  czasie 
oficjalnego odbioru obecni byli: Wójt 
Gminy Łagów – pan Paweł Marwicki, 
Wójt Gminy Raków – Alina Siwonia, 
rady - p. Paweł Machul, p. sołtys – 
Anna Łata oraz mieszkańcy sołectwa.

Gmina Łagów w br. uzyskała dofi-
nansowanie w ramach przyznawania 
pomocy na  operacje typu „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych” 
w  ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 
w  tym inwestycji w  energię odna-
wialną i  w  oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na  lata 2014-2020 
z  udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Dzięki temu na  odcinku 1,65 km 
wykonano nawierzchnię asfaltową oraz 
pobocza. Jest to droga graniczna, któ-
ra głównie służy mieszkańcom naszej 
gminy. Koszt wykonania prac wynosi 
199.000 zł. Wartość uzyskanego dofi-
nansowania - blisko 126.576,69 zł.

4 listopada dokonano 
odbioru rozbudowy 
oświetlenia ulicznego 
w czterech miejscowościach 
Gminy Łagów. W ramach 
umowypodpisanej w czerwcu 
na terenie została wykonana 
nie tylko budowa nowych 
odcinków oświetlenia 
drogowego, ale także montaż 
lamp na istniejących słupach.

W  miejscowości Lechówek pod-
wieszono przewody na długości bli-
sko 800 m. Zamontowano 12 lamp. 
W Sadkowie ponad 100 m. przewo-
du i 2 lampy oraz w Nowym Stawie 
podwieszono przewody na  długo-

ści 1,2 km i  zamontowano 9 lamp 
oświetleniowych. Nowe punkty 
świetlne wykonano w  najbardziej 
newralgicznych miejscach, gdzie wi-
doczność jest ograniczona. Ponadto 
wybudowano ponad 1,5 km oświe-
tlenia w  msc. Lechówek i  Płucki. 
W Lechówku wybudowano 3 słupy 
wzdłuż drogi krajowej w  rejonie 
przejścia dla pieszych, a w Płuckach 
wzdłuż drogi powiatowej.

Całkowity koszt inwestycji wyno-
si ponad 178 099,83 tys. zł.Realizacja 
inwestycji wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców oraz komfort 
uczestników w ruchu drogowym.

Referat inwestycji  
i zamówień publicznych

 Q Rolnicy z uwagą wysłuchali wystąpień przedstawicieli Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach

Szkolenie dla rolników 

9 listopada w budynku Urzędu Gminy 
w  Łagowie zorganizowane zostało 

szkolenie dla rolników na temat  zmiany 
przepisów dotyczących identyfikacji i re-
jestracji zwierząt. 

Szkolenie przeprowadzone było przez 
naczelnika Wydziału Identyfikacji i Reje-
stracji Zwierząt Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa Biura Powia-
towego w Kielcach. Zmiany w rejestracji 
zwierząt dotyczą przede wszystkim trzo-

dy chlewnej. Niemniej jednak, rolnicy 
posiadający zwierzęta gospodarskie mu-
szą do 31 grudnia 2016 roku sporządzić 
spis zwierząt przebywających na  kon-
kretny dzień w siedzibie stada. W szkole-
niu wzięło udział około 40 rolników z te-
renu gminy Łagów, w tym radni i sołtysi.

W Urzędzie Gminy w Łagowie, w po-
koju nr  57, można pobrać druki spisu 
stanu stada.

/A.S./

Pieniądze dla firm
Lokalna grupa działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w budżecie 

lokalnej strategii rozwoju przewidziała 3,3 mln. zł na dotacje na rozwój istniejących 
przedsiębiorstw. 

O wsparcie w wysokości do 300 tys. zł będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy 
z gmin Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów. Dofinan-
sowanie może zostać przeznaczone m.in. na zakup nowych maszyn, urządzeń, sprzę-
tu komputerowego, licencji, oprogramowania, które niezbędne są do prowadzonej 
działalności gospodarczej. Możliwy również będzie remont, modernizacja lub budową 
pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Przedsiębiorca, 
który otrzyma co najmniej 25 tys. zł dofinansowania zobowiązany będzie do utworze-
nia i utrzymania przez 3 lata jednego miejsca pracy. Wnioski o dofinansowanie będą 
przyjmowane od 1 do 30 grudnia br w siedzibie Stowarzyszenia w Łagowie - ul. Ry-
nek 26. Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie www.lgd-srws.pl w zakładce 
Nabory.

Przebudowa sieci 
wodociągowej w Piotrowie  
– Zagościńcu zakończona
We wrześniu br. rozpoczęto 
prace nad inwestycją 
w Piotrowie – Zagościńcu.

W  ramach przedmiotu zamówie-
nia została wykonana przebudowa 
sieci wodociągowej o długości 777,00 
m. wraz przyłączami oraz z czterema 
hydrantami. Powyższą sieć włączono 
do  istniejącego wodociągu. Posia-

da ona także obustronne zasilanie 
w wodę. Istniejący wodociąg z rur sta-
lowych po wykonaniu nowego i prze-
łączeniuprzyłączy zostanie zamulony 
i  wyłączony z  eksploatacji bez jego 
usuwania. Całkowity koszt inwestycji 
to  99.859,00 zł pokryty ze środków 
budżetu gminy. Oficjalny odbiór wo-
dociągu odbył się 8 listopada br. 

/A.S./
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 Q Symboliczne przecięcie wstęgi przez Pana Jana Domańskiego - radne-
go Zamkowej Woli

Odbudowana droga  
w Zamkowej Woli

 Q Oficjalny odbiór mostu odbył się w obecności mieszkańców Łagowa, 
władz gminy, radnych oraz pracowników urzędu

Most na Podskalu oddany do użytku 
Od 4 listopada br. 
można przejeżdżać 
przez odbudowany 
most w Łagowie, ul. 
Podskale, który stanowi 
połączenie komunikacyjne 
na drodze gminnej. Łączy 
jednocześnie drogę krajową 
z wojewódzką. Most, poza 
walorami estetycznymi, 
przyciąga stabilnością 
i bezpieczeństwem, które 
przy tego typu obiektach są 
niezbędne.

4 listopadamiał miejsce uroczy-
sty odbiór mostu. Na  odbudowany 
obiekt przybyli: Wójt Gminy Łagów 
– Paweł Marwicki, Radni Łagowa 
- Izabela Garbacka- Łach, Hanna 
Ozdoba i  Zdzisław Zwoliński oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

Celem realizowanej inwestycji 
było przede wszystkim przywró-
cenie  przejezdności drogi. Most 
został zerwany podczas intensyw-
nych opadów deszczu w roku 2013. 
Dzięki zaangażowaniu władz gminy, 
udało  się zakończyć prace projek-

7 listopada 2016r. dokonano uro-
czystego odbioru drogi gminnej 

Zamkowa Wola do szkoły. W czasie 
odbioru obecni byli: członek Zarzą-
du Powiatu Kieleckiego – p. Bogdan 
Gierada, rady - p. Jan Domański, 
p. sołtys - Teresa Kamińska oraz 
mieszkańcy sołectwa. 

Pan radny podziękował za  zre-
alizowanie tego zadania. Inwestycja 
ta poprawiła nie tylko komfort jazdy, 
ale przede wszystkim w dużym stop-
niu zmieniła wizerunek sołectwa. 

Remont polegał na wykonaniu 
nowej nawierzchni asfaltowej. W ra-
mach prac utwardzono pobocza 
kruszywem. Wykarczowano zakrze-
wienia w  efekcie czego poprawie 
ulegała widoczność. Ponadto nie-
drożne rowy odwadniające poddano 
renowacji, wyremontowano przepust 

pod drogą oraz wyregulowano zjaz-
dy do prywatnych posesji. W ramach 
poprawy bezpieczeństwa ruchu do-
konano montażu barier.

Jak podkreśla Wójt Gminy Ła-
gów- Paweł Marwicki, chociaż 
do dofinansowania został zakwalifi-
kowany tylko odcinek 500 m, to zo-
stała podjęta decyzja, iż  zostanie 
wyremontowany odcinek o  dł. 1,0 
km. Był to  najbardziej uszkodzony 
i  zniszczony fragment drogi. Wy-
datek związany z  jego wykonaniem 
gmina poniosła z własnych środków.

Na  realizację remontu tej drogi 
gmina pozyskała środki z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w  ramach programu usu-
wania skutków klęsk żywiołowych 
w wysokości 46.200 zł.

Beata Skrzyniarz 

towe i  pozyskać środki na  odbu-
dowę mostu. Prace rozpoczęły się 
w czerwcu br., a zakończyły w paź-
dzierniku. Był to  czas intensyw-
nych prac, ale dzięki sprzyjającym 
warunkach pogodowych, udało się 
zakończyć prace w  terminie. Reali-
zacja robót budowlanych pozwoliła  
na  poprawę bezpieczeństwa oraz 
komfortu poruszania się wszystkim 
użytkownikom drogi, zarówno pie-
szym, jak i samochodowym. 

W  ramach zadania wykonano 
frezowanie i utylizację istniejących 
warstw asfaltu w  strefie robót bu-
dowlanych, roboty rozbiórkowe 
istniejących warstw rumowiska, 
roboty ziemne i  zabezpieczające 
wykopy, roboty fundamentowe- 
stropy żelbetonowe (podstawy) 
przyczółków, roboty żelbetonowe 
konstrukcji nośnych mostu- kon-
strukcja żelbetonowa przyczółków 
i  płyty mostowej, wykonanie izo-
lacji pionowych i  poziomych oraz 
układu odwodnienia mostu, bu-
dowa nasypów wraz z umocnienie 
dojazdów mostu, wykonanie kap 
gzymsowych, żelbetowych mostu, 

budowa konstrukcji drogowych 
dojazdów. Wykonano regulację 
i umocnienie koryta cieku w stre-
fie mostu, a także prace wykończe-
niowe mostu - montaż balustrad, 
malowanie. Przed rozpoczęciem 
budowy obiektu wykonano napra-
wę wodociągu, który podczas wy-
sokiego stanu wody został uszko-
dzony.

Wartość inwestycji to ponad 216 
tys. zł, z  czego 80%  kosztów kwa-

lifikowanych zadania stanowi do-
tacja z  budżetu państwa w  ramach 
programu usuwania skutków klęsk 
żywiołowych, natomiast pozostała 
kwota  to  środki własne gminy Ła-
gów. Na  realizację ww. inwestycji 
gmina pozyskała środki w wysoko-
ści 171.667,00 zł. 

Roboty budowlane zostały wyko-
nane przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Łagów Sp.  z o.o.

Beata Skrzyniarz 

I Forum Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu Gminy Łagów

 Q Licznie zebrani uczestnicy na 
I Forum Kół Gospodyń Wiej-
skich z terenu Gminy Łagów

28 października w  świetlicy wiej-
skiej budynku OSP w Łagowie 

odbyło się spotkanie zorganizowane 
przez Okręgowy Inspektorat Państwo-
wej Inspekcji Pracy w  Kielcach dla 
członków Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu Gminy Łagów. 

Tematem szkolenia było „Bezpie-
czeństwo i  higiena pracy w  gospo-
darstwie rolnym z elementami ratow-
nictwa medycznego”. Na  wstępie głos 
zabrali: Wójt Gminy Łagów – pan 
Paweł Marwicki, przedstawiciel Pań-
stwowej Inspekcji Pracy – pan Sta-
nisław Golmento i  członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego – pan Bogdan 
Gierada, którzy w  krótkich słowach 
podziękowali wszystkim za  przybycie 
oraz za wysiłek wkładany w ich działal-
ność, integrującą społeczność lokalną. 
Następnie głos zabrały przewodniczące 
poszczególnych Kół Gospodyń Wiej-
skich. Przedstawiły swoje koła, zakres 
swojej działalności, a także sukcesy. 

Spotkanie zostało podzielone 
na  dwa bloki tematyczne. Pierwszy 
odnosił się do  bezpieczeństwa w  go-
spodarstwie rolnym, który poprowa-
dził pracownik Państwowej Inspekcji 
Pracy w Kielcach. W tej części oprócz 
wykładu, zorganizowany został kon-
kurs wiedzy z zakresu BHP w rolnic-
twie. Uczestnicy chętnie wzięli w nim 
udział, otrzymując przy tym drobne 
nagrody ufundowane przez kielecki 
oddział PIP. 

Drugi blok tematyczny dotyczył 
sposobów udzielania pierwszej pomo-

cy podczas wypadów w gospodarstwie 
rolnym. Poprowadził go wykwalifiko-
wany ratownik medyczny. Przedstawi-
ciele kół gospodyń wiejskich podczas 
specjalnej prezentacji, poznali dokład-
nie, jak należy udzielać pomocy po-
szkodowanym. Oprócz tego mogli też 
wykorzystać poznaną wiedzę na  spe-
cjalnie przygotowanych fantomach.

Na zakończenie wszyscy otrzymali 
certyfikaty udziału w  szkoleniu, zaś 
przewodniczące Kół Gospodyń Wiej-
skich drobne upominki i  listy gratu-
lacyjne za  wkład pracy i  społeczne 
zaangażowanie w  rozwój działalno-
ści swoich kół od  Świętokrzyskiego 
Związku Rolników, Kółek i  Organi-
zacji Rolniczych w ramach jubileuszu 
150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich. 

/A.S./
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„Mały Arlekin” o bezpieczeństwie

 Q Mali aktorzy podczas przedstawienia

Mali patrioci

 Q Wspólne zdjęcie uczestników zajęć

 Q Część teoretyczna egzaminu

Egzamin na kartę 
rowerową

Bezpieczeństwo jest 
najważniejsze. Wychodząc 
z tego założenia 28 
października br. koło 
teatralne "Mały Arlekin" 
zaprosiło nauczycieli, 
uczniów oraz przedstawicieli 
policji na przedstawienie 
pt.”Jak nie zginąć w mieście”. 

W  zabawny, ale pouczający spo-
sóbdzieci opowiedziały historię kro-
wy, która wybrała się do miasta nie 
zdając sobiesprawy z tego, ile czyha 
na  nią niebezpieczeństw. Prostymi 
rymami oraz piosenkamimali akto-
rzy przypomnieli uczniom zasady 
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym.Zaproszona na  spo-

tkanie sierżant J. Żelezik nie kryła 
uznania dla wiedzy małychaktorów, 
którą utrwaliła pogadanką i  fil-
mem. W  nieco późniejszym termi-
nieprzedstawienie zobaczyli także 
komendant policji P. Nowak oraz 
dzielnicowy P.Badura. Obaj panowie 
podziękowali dzieciom za zaprosze-
nie i  pogratulowali występu.Mamy 

nadzieję, że tak przypomniane zasa-
dy uczestnictwa w ruchu drogowym 
pozwoląwszystkim dzieciom bez-
piecznie poruszać się po drogach.

Na  zakończenie mali artyści zo-
stali nagrodzeni gromkimi brawami 
przez licznie zebraną, ok. 150-oso-
bową  publiczność.

Monika Durlej

9 listopada 2016 roku 
odbyły się zajęcia 
w czytelni z udziałem dzieci 
z Publicznego Przedszkola 
,,Tęcza” w Łagowie. 

Celem spotkania byłoprzeprowa-
dzenie zajęć dotyczących edukacji 
patriotycznej z  okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. Zajęcia pro-
wadziła pani Małgorzata Gadowska 
- Skibińska - pracownik biblioteki.

Poprzez przeprowadzoną  lekcję 
należy wpoić małym mieszkańcom 
naszej gminymiłość i  tolerancję dla 

wszystkich, nie zapominając o  mi-
łości do własnejojczyzny. Najmłodsi 
z naszego regionu w trakcie prowa-
dzonych  zajęć poznali historię Pol-
ski z okresu rozbiorów na podstawie 
skonstruowanej mapy, dowiedzieli 
się o postaci słynnego wodza - Józe-
fa Piłsudskiego  i pokolorowali jego 
portret. Na  koniec dzieci wykonały 
samodzielnie wiatrak w  barwach 
narodowych.

Spotkanie zakończyło się w miłej 
i radosnej atmosferze.

Małgorzata 
Gadowska - Skibińska

24 października 2016 roku 
uczniowie klas IV i V Szkoły 
Podstawowej w Łagowie 
uczestniczyli w spotkaniu  
z p. sierż. Joanną Żelezik. 

Pani policjantka zapoznała 
uczniów z  mundurem, podstawo-
wym wyposażeniem i  obowiąz-
kami każdego policjanta w  czasie 

pełnienia służby. Chętnie odpo-
wiadała na  pytania uczniów do-
tyczących bezpieczeństwa na  dro-
dze. Następnie przeprowadziła 
egzamin praktyczny na  placu ma-
newrowym z  uczniami klas V 
przygotowanych przez p. G. Sło-
wińską.

Grażyna Słowińska
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Dzieje Łagowa część 1

POŁOŻENIE, WARUNKI 
PRZYRODNICZE i GEOLOGICZNE
• Do Łagowa można dojechać drogę krajową 

nr 74; zarówno od wschodu od Opatowa i Sando-
mierza, jak i od zachodu z kierunku Kielc (Doliną 
Kielecko-Łagowską). Trasa ta krzyżuje się z drogą 
wojewódzką nr756 (Starachowice – Łagów – Raków 
- Stopnica).

Można wybrać wędrówkę pieszą szlakami tury-
stycznymi; dwa z nich prowadzą przez Łagów. Szlak 
niebieski (69km) biegnie z zamku w Chęcinach, 
prowadzi przez jaskinię „Piekło”, obrzeże Kielc, 
Daleszyce, a kończy na Rynku w Łagowie. Z Nowej 
Słupi dojdziemy szlakiem zielonym (15km), a ze 
Świętego Krzyża szlakiem czerwonym, potem zie-
lonym (14 km).

• Gmina Łagów położona jest w środkowej części 
Gór Świętokrzyskich, na południe od pasma Łyso-
gór. Obszar łagowski jest fragmentem wewnętrzne-
go rowu tektonicznego Gór Świętokrzyskich tzw. de-
presji centralnej/2.  Podłoże geologiczne, na których 
leży Łagów to skały dewońskie i karbonu dolnego, 
zalegające na utworach kambryjskich.  Na dużych 
obszarach odsłania się środkowy i górny dewon. 
Szczególnie ciekawych odsłonięć dostarcza dolina 
Łagowicy /3  Skały dewońskie liczą sobie ok.400 mi-
lionów lat !!!

• W przewodniku/4 przeczytamy: ŁAGÓW leży 
na wysokości 290 m n.p.m. Miasto już w XIII w., licz-
ne zabytki kultury materialnej (układ urbanistyczny, 
kościół, zabudowa drewniana z XIX w.), Liczne uni-
kalne twory przyrody nieożywionej (wąwóz Dule, Ja-
skinia Zbójecka, osłonięcia geologiczne, źródła kra-
sowe, ponory, dolina rzeki Łagowicy itp.). Historia 
tych terenów sięga epoki kamienia. Najstarsze ślady 
pobytu człowieka pochodzą ze średniej i młodszej 
epoki kamienia (patrz zdjęcie: wykopaliska z Dura-
czowa fr. naczyń liczące 8300 – 6000 lat!).

• Z Łagowa do granicy Świętokrzyskiego Par-
ku Narodowego jest w prostej linii 10 km, a widok 
klasztoru na Świętym Krzyżu wpisany jest w widno-
krąg (najpiękniejszy z Jaskini Zbójeckiej).

Większość miejscowości z terenu gminy leży na 
terenie Parków Krajobrazowych lub ich otuliny. I tak 
Czyżów i Sędek leżą w całości na terenie Cisowsko 
- Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Częściowo 
w Parku, a częściowo na terenie otuliny leżą sołec-
twa: Łagów, Lechówek, Złota Woda, Wola Łagow-
ska, Sadków. Natomiast w całości w obrębie otuliny 
leżą sołectwa: Płucki, Nowy Staw, Duraczów, Gęsice, 
Zbelutka Nowa i Zbelutka Stara.

Natomiast w Jeleniowskim Parku Krajobrazo-
wym i jego otulinie leży sołectwo Piotrów, zaś Wi-
śniowa i Zamkowa Wola leżą częściowo w otulinie 
Parku.

• W rejon Łagowa przyjeżdżają studenci geologii 
z całej Polski uczyć się rozpoznawania skał i dziejów 
Ziemi. Autorki książki „Atrakcyjność geoturystycz-
na doliny górnej Łagowicy. Propozycja ścieżki geo-
turystycznej”  poświęconej wypromowaniu walorów 

gminy Łagów (Małgorzata Ludwikowska – Kędia i 
Małgorzata Wiatrak) piszą: „Fascynacja pięknem 
przyrody nieożywionej w dolinie górnej Łagowicy, 
jej walorami TRWA OD DAWNA. Rozbudzenie w 
lokalnych społecznościach, władzach samorządo-
wych, świadomości potencjału tkwiącego w środo-
wisku przyrodniczym mogłoby ożywić ruch tury-
styczny w gminie Łagów".

• Jeżeli dotychczasowe opisy walorów gminy Ła-
gów jeszcze czytelnika nie przekonały, że mieszka-
my w interesującym miejscu – przedstawię państwu 
taką opowieść: W wąwozie Dule w Łagowie znajduje 
się ŚWIATOWEJ SŁAWY ODKRYWKA w czar-
nych wapieniach górnego dewonu z bardzo licznymi 
odciskami głowonogów, goniatytów i innej fauny. 

”Niedawno (zdarzenie dotyczy roku 1967) spotkano 
tam pewnego Szweda, który specjalnie wybrał się z 
żoną ze Świnoujścia (dokąd dopłynął promem), wy 
wytłuc trochę głowonogów. NIE SŁYSZAŁ O WIE-
LU MIASTACH POLSKICH, ALE NAZWA „ŁA-
GOW’ i ”DULE” BYŁY MU DOSKANALE ZNA-
NE”/9 .Czy mieszkańcy Łagowa są świadomi tego, 
co posiadają?

oprac. Jadwiga Kamińska
Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Łagowie

W następnych odcinkach: "Łagów gród królew-
ski", "Rok 1085 pierwsza wzmianka o Łagowie", "Rok 
1230 powstanie parafia Łagów", "Rok 1253 lokacja 
Łagowa " itd.

Rozpoczynamy cykl artykułów o historii Łagowa. Pragniemy, aby jego dzieje były znane wszystkim mieszkańcom: dzieciom, młodzieży, 
osobom pracującym i działającym w gminie Łagów, seniorom i wszystkim tym, którzy nie wstydzą się że urodzili się tutaj, że to ich „mała 
Ojczyzna”. Każdy artykuł planujemy podzielić na dwie części: w I zamierzamy w miarę dokładnie omówić pewną część historii Łagowa 
opierając się na dostępnych opracowaniach; w II części będziemy przedstawiać bibliografię, kserokopie dokumentów, wykopalisk, 
rzadkich opracowań, czasami zagadek.

Wszelkie uwagi, stare zdjęcia, sugestie, podpowiedzi o tym, co powinno się znaleźć w tych artykułach prosimy (pisemnie) kierować na adres 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Rynek 62 (budynek Urzędu Gminy).  W naszym imieniu będzie je zbierał pan Adam Stępień, Wydział Promocji  
II piętro, pokój 60.
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Zmagania siatkarek z Łagowa w III Świętokrzyskiej Lidze Kobiet
4 listopada zespół ŁKS 
„Adamówki” Łagów 
podejmował na własnej hali 
w obecności władz gminy, 
radnych, sołtysów oraz licznie 
zgromadzonej publiczności 
lidera rozgrywek - ZSOMS 
SMS Ostrowiec Św. 

Pierwszego seta dziewczęta prze-
grały w  większości na  skutek błę-
dów własnych – 10:25. W kolejnym 
secie gra uległa znacznej poprawie 
i  w  pewnym momencie Adamów-
ki wygrywały 4 punktami. Niestety 
i  tym razem Ostrowczanki wyko-
rzystując swoje ogromne doświad-
czenie, nie bez kłopotów wygrały tę 
część spotkania w  stosunku 23:25. 
Ostatnia odsłona meczu należała już 
do zespołu przyjezdnego, który wy-
grał seta 12:25 i całe spotkanie 0:3.

Do kolejnego meczu z AZS UJK 
rozgrywanego 24 listopada na  hali 
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach 
Adamówki przystąpiły w osłabieniu, 
ponieważ z  powodu kontuzji nie 
wystąpiła w  nim nasza rozgrywają-
ca. Pierwszego seta rywalki wygrały 
w stosunku 13:25. W drugiej odsło-
nie Łagowianki odnalazły swój rytm 
meczowy i  sprawiły sporo proble-
mów wyżej notowanemu rywalowi. 
Set ten „Adamówki” jednak  prze-
grały 16:25. Kolejną odsłonę spo-
tkania drużyna z  Łagowa rozegrała 

na  dość dobrym poziomie. Jednak 
w  końcówce zabrakło szczęścia, 
które było tego dnia po stronie aka-
demiczek z  UJK. Set zakończył się 
wygraną AZS-u 17:25, który wygrał 
cały mecz 0:3.

Skład drużyny ŁKS „Adamówki” 
Łagów występujący w  obydwóch 
meczach:
nr 1 – Libero, Bęben Katarzyna,
nr 3 – Środkowa, Pietrzak Klaudia,
nr 4 – Przyjmująca, Bal Sylwia,
nr  5 – Atakująca, Wodyńska Alek-
sandra,
nr  6 – kapitan „Adamówek”, Roz-
grywająca, Babińska Katarzyna,
nr  7 – Atakująca, Dziarmaga Mar-
tyna,
nr 8 – Rozgrywająca, Zarosa Nata-
lia,
nr 9 – Libero, Mizera Wiktoria,
nr 10 – Przyjmująca, Wójcik Karo-
lina,
nr 11 – Środkowa, Łach Karolina,
nr  12 – Przyjmująca, Grudzień 
Klaudia,
nr 13 – Środkowa, Taborska Wero-
nika
nr 14 - Przyjmująca, Pakuła Klaudia
nr 23 – Środkowa, Włodarczyk Kor-
nelia
Trener: Stępień Adam

Następny mecz ŁKS „Adamówki” 
rozegra u  siebie na  hali Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie. Przeciw-
nikiem będzie AZS Politechnika 

 Q Licznie przybyli łagowscy kibice wspierali dopingiem Adamówki

 Q Prezentacja drużyny ŁKS Adamówki Łagów przed meczem na własnej 
hali z ZSOMS SMS  Ostrowca Św.

Świętokrzyska. Zapraszamy kibiców 
i  sympatyków siatkówki 2 grudnia 
(piątek), godz. 18⁰⁰.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim kibicom za  wspaniały doping 
na ostatnim meczu w Łagowie. Liczy-

my, że  i  tym razem, na  najbliższym 
spotkaniu z Politechnikom otrzyma-
my ze strony trybun równie gorące 
wsparcie. Serdecznie zapraszamy

Adam Stępień
Trener ŁKS „Adamówki” Łagów

„Z ekologią przez góry Świętokrzyskie” - rozstrzygnięcie konkursu
Gmina Łagów od wielu lat jest 
członkiem Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich, utworzonego 
na podstawie ustawy o  
samorządzie gminnym, 
który tworzą gminy: Bieliny, 
Bodzentyn, Górno, Masłów, 
Nowa Słupi, Waśniów, Łączna, 
Zagnańsk, Suchedniów i 
Pawłów.

Zgodnie ze Statutem Związku do 
jego zadań należy m. in. prowadzenie 
wspólnej działalności przez gminy na 
rzecz ochrony środowiska, rozwoju tu-
rystyki, planowania przestrzennego. 

W związku z powyższym, w ramach 
przyjętego przez Związek „Programu 
edukacji ekologicznej  dla gmin Związ-
ku gmin Gór Świętokrzyskich na  2016 
r.”, we wrześniu bieżącego roku zorgani-
zowano konkurs plastyczny „Z ekologią 
przez góry Świętokrzyskie”. 

Do udziału zaproszono uczniów 
wszystkich szkół na terenie gminy Ła-
gów przesyłając placówkom oświato-
wym regulamin konkursu.  

Konkurs przeprowadzono w 3 kate-
goriach wiekowych

1.  Klasy 0-III szkoły podstawowej
2.  Klasy IV-VI szkoły podstawowej
3.  Klasy I-III gimnazjum
Prace konkursowe należało do-

starczyć do  Urzędu Gminy w  Łagowie 
wraz z  ankietą zgłoszeniową do  dnia 
26.09.2016 r. do godz. 15.00.

W  konkursie udział wzięło łącznie 
175 uczniów ze szkół na terenie gminy 
Łagów. Ocenie komisji konkursowej 
poddano następującą liczbę prac:

1.  w kategorii klas 0-III szkoły pod-
stawowej - 79

2.  w kategorii klas IV-VI szkoły pod-
stawowej - 90

3.  w  kategorii klas I-III gimnazjum 
- 6

Wszystkie prace plastyczne były 
bardzo interesujące. Uczniowie wy-
kazali się zaangażowaniem, bardzo 
dobrą znajomością tematyki, bogatą 
wyobraźnią plastyczną, kreatywnością 
i pracowitością.

Z tego powodu wybór jedynie trzech 
laureatów najciekawszych prac konkur-
sowych, zgodnie z  regulaminem, był 
bardzo trudny.

W wyniku oceny, Komisja Konkur-
sowa postanowiła przyznać następujące 
miejsca:

W  kategorii klas 0-III szkoły pod-
stawowej

Miejsce I:
•  Gabrysia Pietrzyk klasa 0 SP w Sta-

rej Zbelutce
Miejsce II:
•  Norbert Wiącek klasa 0 SP w Łago-

wie Oddział w Lechówku

Miejsce III:
•  Natalia Łach klasa IIb SP w Łago-

wie
W kategorii klas IV-VI szkoły pod-

stawowej
Miejsce I:
•  Szymon Herbuś klasa IVa SP w Ła-

gowie
Miejsce II:
•  Kinga Błońska klasa IV SP w Pio-

trowie
Miejsce III:
•  Maja Kudłacz klasa IVb SP w Ła-

gowie
W kategorii klas I-III gimnazjum
Miejsce I:
•  Malwina Śliwa klasa I PG w Łago-

wie

Miejsce II:
•  Dominik Kowalski klasa Ib PG 

w Łagowie
Miejsce III:
Patrycja Karwat klasa I PG w Łago-

wie
Laureaci najciekawszych prac, 

w  każdej kategorii wiekowej zostali 
uhonorowani nagrodami rzeczowymi 
w postaci sprzętu sportowo – turystycz-
nego oraz sprzętu elektronicznego.

Pozostałym uczestnikom konkursu 
plastycznego zostaną wręczone nagro-
dy pocieszenia w terminie późniejszym.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział w konkursie.

Dorota Olejarska

 Q Laureaci konkursu podczas wręczania nagród


