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Dzienny dom 
„SENIOR – WIGOR”

Zaprasza Seniorów powyżej 60-
go roku życia, którzy chcieliby spę-
dzić czas w  miłym towarzystwie, 
podczas ciekawych zajęć.

 Q Czytaj na str. 5

Promesa dla gminy 
Łagów
02 marca 2017 r. Zastępca Wójta 

Gminy Łagów Zbigniew Meducki 
odebrał z  rąk Wojewody Święto-
krzyskiego Pani Agaty Wojtyszek 
promesę na remont drogi w Czy-
żowie

 Q Czytaj na str. 5

 Q Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach na posiedzeniu w sprawie sytuacji w Gminie Łagów

Pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego, doraźnego ds. sytuacji w gminie 
Łagów działającego przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Kielcach

15 marca 2017 r. odbyło się 
pierwsze posiedzenie Zespołu 

problemowego, doraźnego ds. sy-
tuacji w gminie Łagów działającego 
przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu 
Społecznego w Kielcach, na którym 
podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Zespołu problemowego. 
Zespół problemowy działający przy 
WRDS rozpoczął pracę w  związku 
z  sytuacją w  gminie Łagów związa-
ną z uciążliwością wynikającą z  ru-
chu samochodów ciężarowych oraz 
z  działalnością kopalń i  zakładów 
przeróbczych na terenie tejże gminy. 
Do głównych zadań zespołu należy 
analizowanie rozwiązań oraz formu-
łowanie opinii i wniosków w zakre-
sie rozwiązania problemów gminy 
Łagów związanych z  intensywnym 
ruchem ciężarówek z kopalń znajdu-
jących się w gminie Łagów i samym 
kłopotliwym działaniem tych pod-
miotów. Przewodniczącym zespołu 
wybrano Aleksandra Kabzińskiego 
Prezesa Zarządu Polskiego Związku 
Producentów Kruszyw.  Q Czytaj dalej na str. 2

W trakcie posiedzenia Wójt Gmi-
ny Łagów Paweł Marwicki przed-
stawił zebranym dokładną sytuację 
w jakiej obecnie znajduje się gmina 
i  jej mieszkańcy, scharakteryzował 
współpracę z  poszczególnymi pod-

miotami prowadzącymi wydobycie, 
poinformował również o  porusza-
niu się samochodów z  ładunkiem 
po drogach. Dodatkowo zaprezen-
tował wyniki badań jakości powie-
trza w gminie. Należy podkreślić, że 

badania te zostały przeprowadzone 
na zlecenie samorządu a wykonane 
przez zespół pracowników nauko-
wych Uniwersytetu Jana Kocha-
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Akcja „Kocham więc badam”

 Q Mieszkanki gminy Łagów ze swoimi pociechami w oczekiwaniu na 
badanie

 Q Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Łagowie Izabela Sław-
ska, Wiktoria Dąbrowska, Aleksandra Bednarczyk oraz Tomasz Kończak

Pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego, doraźnego ds. sytuacji w gminie 
Łagów działającego przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Kielcach

Przewodniczący  
Rady Gminy Łagów
Marek Bartkiewicz

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Z okazji nadchodzących  
Świąt Wielkiej Nocy 

wszystkim mieszkańców Gminy Łagów 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia,  
aby upłynęły one w atmosferze radości, 
miłości i serdecznych rodzinnych spotkań.
Życzymy dużo zdrowia,  
wewnętrznego spokoju oraz pomyślności  
w życiu osobistym i zawodowym.

 Q Dokończenie ze str. 1

nowskiego w  Kielcach pod kierun-
kiem prof. dr hab. Marka Jóźwiaka. 
Badania potwierdziły, że powietrze 
w gminie Łagów jest mocno zanie-
czyszczone nie tylko pyłami powsta-
jącymi przy pracach górniczych ale 
również zawiera metale i  węglowo-
dory ciężkie, które wprowadzane 
są do atmosfery przez samochody 
ciężarowe. Wyniki badań wykazały, 
że roczne dopuszczalne stężenia dla 
pyłu są przekroczone ponad 70 razy!

W  posiedzeniu Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego uczestni-
czył również dyrektor Departamen-
tu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i  Środowiska Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzy-
skiego, Sławomir Neugebauer.

W celu jak najlepszego znalezie-
nia rozwiązania w/w  problemów, 
z  którymi boryka się gmina Łagów 
zostały zaangażowane instytucje 
odpowiedzialne za nadzór i  egze-
kwowanie obowiązków nałożonych 
na właścicieli kopalń i  zakładów 

przeróbczych, a wynikających z na-
danych im koncesji, tj. Departament 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śro-
dowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Świętokrzyski Wojewódzki Inspek-
tor  Ochrony Środowiska, Okrę-
gowy Urząd Górniczy w  Kielcach,  
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska, Państwowa Inspekcja 
Pracy, Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego oraz Wojewódzki 
Inspektorat Transportu Drogowego 
w Kielcach. 

Kolejnym etapem prac będzie 
spotkanie członków Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego z  wła-
dzami gminy Łagów oraz przedsta-
wicielami wszystkich kopalń i  za-
kładów przeróbczych prowadzących 
eksploatację na terenie gminy Ła-
gów w celu wypracowania wspólne-
go, ostatecznego i  akceptowalnego 
przez wszystkie strony stanowiska 
zmierzającego ku poprawie obecnej 
sytuacji mieszkańców w gminie Ła-
gów. 

A.K

W marcu bieżącego roku samo-
rząd gminy Łagów w swoich 

działaniach na rzecz profilaktyki 
zdrowotnej zadbał o najmłodszych 
mieszkańców. W tym też celu nawią-
zał współpracę z Fundacją „Słoneczna 
Przyszłość” i 10 marca w ramach ogól-
nopolskiej akcji „KOCHAM, WIĘC 
BADAM!” na pokładzie mobilnego 
ambulansu lekarz radiolog dziecięcy 
wykonał 40 małym pacjentom z naszej 
gminy w wieku od 9 miesięcy do 6 lat 
po trzy badania nowoczesnym sprzę-
tem USG. Lekarz dokonał oceny stanu 
zdrowia następujących obszarów: szyi, 
jamy brzusznej, u chłopców moszny, 
u dziewczynek narządów miednicy 
mniejszej. Badania ultrasonograficzne 
miały na celu wykluczenie lub wykry-
cie zmian nowotworowych u dzieci. 
Dzięki tym badaniom rodzice otrzy-
mali informacje o stanie zdrowia swo-
ich dzieci, mieli również zapewnioną 
konsultację lekarza w przypadku ko-

nieczności dalszej diagnostyki. Bada-
nia trwały przez cały dzień od godz. 
09:00 do 18:00 przed Remizą OSP  
w Łagowie. Gmina pokryła koszty ba-
dań w wysokości 4000,00 zł ze środ-
ków własnych. 

Serdecznie podziękowania kieru-
jemy wolontariuszom ze Szkolnego 
Klubu Wolontariatu przy Gminnym 
Zespole Szkół w Łagowie, w szczegól-
ności Izabeli Sławskiej, Aleksandrze 
Bednarczyk, Wiktorii Dąbrowskiej 
i Tomaszowi Kończakowi. Wolon-
tariusze społecznie pomagali przy 
rejestracji rodziców wraz z dziećmi, 
wydawaniu wyników oraz przy pracy 
na komputerze z lekarzem. 

Dziękujemy także dyrektorowi 
GZS w Łagowie Panu Wiesławowi Na-
wrockiemu jak i opiekunowi Szkolne-
go Klubu Wolontariatu Pani Jolancie 
Świt za pomoc w przygotowaniu wo-
lontariuszy do tego ważnego zadania. 

A.K.
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Gminne eliminacje XL Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”

 Q Kornelia Gałka zwyciężczyni Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2017 
w Grupie II Uczniowe Szkół Gimnazjalnych

 Q Mikołaj Zwoliński zwycięzca Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2017 
w Grupie I Szkół Podstawowych

 Q Uczestnicy Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2017 podczas rozwiązywania testu

W dniu 27 lutego 2017 r. 
tradycyjnie już w Gminnym 
Zespole Szkół w  Łagowie 
miały miejsce gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

Turniej rozgrywany pod hasłem 
„Młodzież zapobiega pożarom” ma 
na celu  popularyzowanie wśród 
dzieci i młodzieży znajomości prze-
pisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru 
i  praktycznych umiejętności posłu-
giwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym.  W imieniu organizato-
rów powitania uczestników doko-
nali dyrektor  Gminnego Zespołu  
Szkół w  Łagowie Wiesław Nawroc-
ki oraz Komendant Gminny OSP 
Zdzisław Zwoliński.

Pracom komisji konkursowej 
przewodniczył starszy kapitan Artur 
Potrzeszcz oraz aspirant Marcin Pa-
stuszka z  Państwowej Straży Pożar-
nej w  Kielcach. Uczniowie zgodnie 
z  regulaminem podzieleni zostali 
na dwie grupy wiekowe: szkołę pod-
stawową i  gimnazjum. Punktualnie 
o  godzinie 930 wszyscy otrzymali 
pisemne testy. Na przemyślenie i za-

znaczenie właściwych odpowiedzi w 
20 pytaniach uczestnicy mieli 30 mi-
nut. Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwali: Zdzisław Zwoliński 
Komendant Gminny OSP w  Łago-
wie, aspirant Marcin Pastuszka oraz 
starszy kapitan Artur Potrzeszcz 
z  Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach, który ogłaszając wyniki 
powiedział, że uczestnicy konkur-
su wykazali się dobrym przygoto-
waniem i  dużą wiedzą teoretyczną 
w  zakresie pożarnictwa. O  dobrym 
przygotowaniu uczestników świad-
czy fakt, że czołowe miejsca w I gru-
pie szkół podstawowych wyłoniono 
dopiero po dogrywce. Ostateczne 
wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco:

Grupa I  uczniowie szkół pod-
stawowych:

I  miejsce Mikołaj Zwoliński - 
Szkoła Podstawowa w Łagowie

II miejsce Paulina Flis - Szkoła 
Podstawowa w Łagowie

III miejsce Paweł Sławski - Szkoła 
Podstawowa w Zbelutce

Grupa II uczniowie szkół gim-
nazjum:

I miejsce Kornelia Gałka - Gim-
nazjum w Łagowie

II miejsce Tomasz Kotwa - Gim-
nazjum w Łagowie

III miejsce Anna Religa - Gimna-
zjum w Łagowie

Zwycięzcy turnieju gminnego, 
którym serdecznie gratulujemy, będą 
reprezentowali gminę Łagów na ko-
lejnym szczeblu, czyli eliminacjach 
powiatowych. Tam będą musieli wy-
kazać się bardzo dużą wiedzą między 
innymi na temat tradycji i  historii 
straży pożarnych, organizacji i zadań 
ochrony przeciwpożarowej, przyczyn 
oraz okoliczności powstania i  roz-
przestrzeniania się pożarów czy też 
organizacji i prowadzenia akcji ratow-
niczej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci 
trzech pierwszych miejsc  nagrody 
rzeczowe w  postaci atrakcyjnego 
sprzętu sportowego, który to ufun-
dował Wójt Gminy Łagów Paweł 
Marwicki, a  wręczył z-ca Wójta 
Gminy Łagów Zbigniew Meducki.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji 
i obsłudze Gminnego Zespołu Szkół 
w  Łagowie za organizację turnieju 
oraz przygotowanie poczęstunku 
dla uczestników. Podziękowania 
składamy także na ręce opiekunów, 
nauczycieli wszystkich szkół za 
przygotowanie dzieci do turnieju.

M. Gadowska

„Tłusty czwartek” 
w Łagowie

 Q Mieszkańcy gminy Łagów degustują pączki

Podobnie jak rok 
temu sołectwo Łagów 
zorganizowało w świetlicy 
wiejskiej w remizie OSP 
w Łagowie spotkanie dla 
mieszkańców podtrzymujące 
tradycję „tłustego czwartku”. 

W świetlicy od samego rana 
mieszkanki sołectwa Łagów na cze-
le z Panią Izabelą Garbacką - Łach 
wyrabiały ciasto na pączki i chru-

sty. Ok godz. 14:00 każda chętna 
osoba mogła skosztować przepysz-
nych nadziewanych marmoladą 
pączków i smakowitych faworków. 
Wśród zaproszonych gości obecni 
byli: Skarbnik Gminy Łagów Pani 
Małgorzat Sitarz oraz Zastępca 
Wójta Gminy Łagów Pan Zbigniew 
Meducki. Spotkanie przebiegało w 
kameralnej atmosferze, pełnej we-
sołości i radości.

A.K.
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Promocja książki „Reliefy Serca” z ilustracjami  
prof. Wincentego Kućmy
18 marca 2017 r. w Sali 
Kominkowej Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Kielcach 
odbyła się promocja 
książki autorstwa Jana 
Lechickiego pt.: „Reliefy serca” 
z ilustracjami prof. Wincentego 
Kućmy. 

Pochodzący z  Łagowa, a  obecnie 
mieszkający w  Kielcach Jan Lechicki 
urodził się w 1931 r. w Łagowie. Z za-
wodu jest lekarzem – specjalistą me-
dycyny ogólnej, pediatrii i organizacji 
służby zdrowia. Z  zamiłowania jest 
także poetą, prozaikiem, fraszkopisa-
rzem, aforystą i  publicystą. W  uzna-
niu zasług na tym polu otrzymał 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi 
oraz złotą odznakę Zasłużonego Po-
pularyzatora Wiedzy TWP. Na rynku 
wydawniczym dostępnych jest wiele 
tomików wierszy autorstwa Jana Le-
chickiego, m.in.: "Pojedynek z  sobą", 
"Okruchy dzieciństwa". Pisarz za swo-
je dokonania został wyróżniony m.in. 

w  ogólnopolskim konkursie Miko-
łaja Reja, nagrodą miasta Kielce za 
osiągnięcia w  dziedzinie twórczości 
literackiej, upowszechnianie i  ochro-
nę kultury oraz nagrodą Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego za 
dokonania w  zakresie twórczości li-
terackiej. Należy także podkreślić, że 
Pan Lechicki od 2016 roku jest Hono-
rowym Obywatelem Łagowa.

W sobotę autor przedstawił swoje 
najnowsze dzieło „Reliefy Serca” z ilu-
stracjami prof. Wincentego Kućmy, 
który jest jednym z najwybitniejszych 
współcześnie żyjących polskich rzeź-
biarzy. Profesor Kućma  urodził się 
w Zbelutce Starej, a obecnie mieszka 
w  Krakowie, gdzie pracuje jako wy-
kładowca w  Akademii Sztuk Pięk-
nych. 

Licznie przybyli tego dnia do Sali 
Kominkowej goście, wśród nich Prze-
wodniczący Rady Gminy Łagów Ma-
rek Bartkiewicz, zastępca wójta Gmi-
ny Łagów Zbigniew Meducki, sołtys 
Zbelutki Starej Anna Łata, sołtys Zbe-
lutki Nowej Agnieszka Religa, Marta 

 Q Zaproszeni goście z Janem Lechickim i Wincentym Kućmą.

Wójtowicz, mieszkanka Zbelutki Sta-
rej oraz Pani Halina Janowicz - Gir-
czys Prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Łagowie, wysłuchali wierszy 
z książki Pana Jana Lechickiego w wy-
konaniu aktorów ze Studia Teatralne-
go LS działającego w  Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach.

Na zakończenie spotkania autor-

skiego Przewodniczący Rady Gminy 
Łagów wręczył Panu Janowi Lechic-
kiemu pamiątkowy grawerton z  gra-
tulacjami za kolejną wspaniałą publi-
kację książkową jednocześnie życząc 
owocnej pracy twórczej w następnych 
latach oraz satysfakcji, zadowolenia 
z  pracy zawodowej i  pomyślności 
w życiu osobistym. 

„Niska emisja – wysokie ryzyko”  
wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW

Samorząd gminy Łagów ubiega się 
o dofinansowanie w formie dota-

cji ze środków WFOŚiGW w  Kiel-
cach na realizacje zadania pn. „Ni-
ska emisja – wysokie ryzyko”.

W  ramach zadania przewiduje 
się przeprowadzenie 3 konkursów 
plastycznych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, związanych z tematem ni-

skiej emisji, opracowaniem materia-
łu edukacyjnego dla mieszkańców 
gminy oraz organizacją warsztatów 
tematycznych o  zanieczyszczeniach 
powietrza i  ich szkodliwym wpły-
wie na zdrowie ludzi. Zaplanowane 
zostały również warsztaty o  bio-
różnorodności, czyli prawidłowym 
gospodarowaniu odpadami, które 

zostaną przeprowadzone przez fir-
mę zewnętrzną specjalizującą się 
w tematyce ekologicznej. 

Przewidywany koszt całkowity 
zadania to 15 600,00 zł, w tym dota-
cja z WFOŚiGW 12 480,00 zł, wkład 
własny gminy 3 120,00 zł. Realizację 
zadania zaplanowano na kwiecień –
listopad 2017.  D. Olejarska. 

 Q Rolnicy Gminy Łagów podczas szkolenia

Szkolenia dla rolnikówSkansen 
pszczelarski 
w Sędku
W ramach zawartego porozumie-

nia partnerskiego pomiędzy Związ-
kiem Gmin Gór Świętokrzyskich a 
Gminą Łagów, zostanie przeprowa-
dzone zadanie pn. „Skansen Pszcze-
larski” polegające na wykonaniu 
renowacji istniejących eksponatów 
tj. uli i urządzeń bartniczych oraz 
wykonana zostanie drewniana zada-
szona altana zabezpieczająca skansen 
i  miejsca ekspozycji zabytkowych w 
Sędku. Wokół obiektu zostaną wyko-
nane prace ziemne związane z doj-
ściem oraz utwardzone miejsca na 
posadowienie eksponatów. Dodatko-
wo zostaną zakupione ławki i miejsca 
wypoczynkowe dla zwiedzających 
skansen. Eksponaty na potrzeby re-
alizacji projektu w postaci uli, kłód, 
barci czy sprzęt pszczelarskiego zo-
staną przekazane przez lokalnych 
pszczelarzy. Całkowita wartość tego 
zadania to 157 790,55 zł, w tym war-
tość dofinansowania 126  232,44 zł. 
Obecnie podpisana jest umowa na 
wykonanie dokumentacji projekto-
wej, która ma zostać opracowana do 
15 lipca br. 

Zadanie to realizowane będzie w 
ramach projektu „Renowacja obiek-
tów zabytkowych wraz z przebudową 
i wyposażeniem obiektów publicznej 
infrastruktury kulturalnej na obsza-
rze gmin Gór Świętokrzyskich”. 

A.K.

W  dniu 22 marca 2017 r. od-
były się w Czyżowie, Zbelut-

ce Starej, Piotrowie i   Łagowie dla 
rolników z gminy Łagów szkolenia, 
których głównym tematem było 
przedstawienie zasad wypełniania 
wniosku o  płatności bezpośrednie 
na rok 2017 oraz zmiany w zakresie 
zasad przyznawania płatności.

 Szkolenia przeprowadzone zo-
stały przez pracowników Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa w Kielcach, czyli instytu-
cji, która powołana jest do przyjmo-
wania wniosków od rolników i tym 
samym najwłaściwsza jeśli chodzi 
o  przeprowadzenie szkoleń dla rol-
ników, ubiegających się o  płatności 
bezpośrednie. 

Dodatkowo w  dniu 23.03.2017 
r. w  sali konferencyjnej w Urzędzie 
Gminy w Łagowie odbyło się szkole-
nie skierowane do rolników z gminy 

Łagów z  zakresu restrukturyzacji 
małych gospodarstw i  płatności 
bezpośrednich na 2017 r. Szkole-
nie zostało zorganizowane przez 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w  Modliszewicach, Po-
wiatowy Zespół Doradztwa Rolni-
czego w Kielcach oraz Urząd Gminy 
w Łagowie.

Jednocześnie informujemy, iż 
w  każdy czwartek można uzyskać 
pomoc przy wypełnianiu wniosku 
o  płatności bezpośrednie u  Pana 
Damiana Szpaka z Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego w Kiel-
cach, parter UG w Łagowie, pok. Nr 
10, w godz. od 08:00 do 14:00.

A.K
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 Q Seniorzy Domu Senior WIGOR w Sędku

Dzienny dom „SENIOR – WIGOR”
Zaprasza Seniorów powyżej 
60-go roku życia, którzy 
chcieliby spędzić czas w miłym 
towarzystwie, podczas 
ciekawych zajęć. 

Ośrodek przeznaczony jest dla 
osób, które jesień życia chcą spędzić 
aktywnie, brak im pomysłów i ener-
gii, często są samotne i nie mają moż-
liwości realizowania swoich pasji.

Oferujemy:
•  Dwa razy w  tygodniu zajęcia 

rehabilitacyjne pod okiem fi-
zjoterapeuty, ćwiczenia ogólno-
usprawniające

•  Opieka pielęgniarki / pomiar ci-
śnienia, cukru oraz ogólna ocena 
stanu zdrowia

• Zajęcia kulinarne

•  Zajęcia kulturalno–oświatowe 
(spotkanie z muzyką i filmem)

•  Zajęcia rękodzielnicze
•  Spacery
•  Wyjazdy tematyczne
Współpracujemy  z  Ośrodkiem 

Zdrowia „WIELMED” z  Łagowa. 
Zapewniamy  dojazd, ciepły posiłek  
oraz stałą opiekę pod okiem wykwa-
lifikowanej i młodej kadry. Nasz Dom 
mieści się przy Dziennym Domu Po-
bytu Otwarte Serca w Sędku. 

Otwarty jest od poniedziałku do 
piątku, w godz. od 8.00 do 16.00. Po-
byt jest odpłatny.

Szczegółowe informację moż-
na uzyskać pod numerem telefonu:  
41 389 70 13. 

Udzielimy wszelkich informacji, 
pomożemy wypełnić formalności.

Ostatnie dni  
na złożenie ankiety 

w sprawie OZE
Uprzejmie informujemy, iż do  

31 marca 2017 r został przedłużo-
ny termin, w którym można składać 
ankiety gospodarstwa domowego do-
tyczące możliwości uzyskania przez 
mieszkańców gminy dofinansowania 
na instalacje wykorzystujące odna-
wialne źródła energii, tj. kolektory sło-
neczne, panele fotowoltaiczne oraz 
pompy ciepła. Więcej informacji na 
stronie www.lagowgmina.pl / zakłada 
Aktualności. Zapraszamy i zachęca-
my do składania ankiet.

Promesa dla gminy Łagów – będzie remont drogi w Czyżowie
2 marca 2017 r. Zastępca Wójta 

Gminy Łagów Zbigniew Me-
ducki odebrał z rąk Wojewody Świę-
tokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek 
promesę na usuwanie skutków nie-

korzystnych zjawisk atmosferycz-
nych. 

W  ramach podziału środków 
na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych Gmina Łagów otrzymała 

dotacę na dofinansowanie zadania 
pn. „Remont drogi Czyżów-Koszary 
w km 0+000 – 1+000, na kwotę 260 
000,00 zł. Gmina Łagów jest jedną 
z  44 jednostek samorządu teryto-

rialnego województwa świętokrzy-
skiego, która otrzymała promesę 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

A.K

Spotkanie z książką przy kawie

 Q Mieszkanki gminy Łagów na 
spotkaniu w czytelni

11 marca 2017 r. w czytelni 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Łagowie odbyło się 
„Spotkanie z książką przy 
kawie” z mieszkańcami gminy 
Łagów. 

Spotkanie rozpoczęła Pani Mał-
gorzata Gadowska-Skibińska, któ-
ra powitała wszystkich zebranych, 
w  tym m.in. Skarbnik Gminy Ła-
gów Panią Małgorzatę Sitarz, Z-cę 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Łagów i sołtys sołectwa Łagów Pa-
nią Izabelę Garbacką – Łach oraz 

czytelniczki z terenu Łagowa i oko-
lic.  Celem spotkania było wdro-
żenie do aktywnego czytania ludzi 
w  każdym wieku. Wszyscy obecni 
na spotkaniu mieli okazję pochwa-
lić się najcenniejszą i najciekawszą 
książką i zacytować fragment, który 
wg nich był najpiękniejszy. Podczas 
czytania i  prezentacji książek wy-
wiązały się dyskusje, wymieniano 
poglądy i  doświadczenia na temat 
autorów książek i ich dzieł. Spotka-
nie przebiegło w miłej i serdecznej 
atmosferze. 

M. Gadowska-Skibińska

Kominiarz to nie tylko dobra wróżba,  
ale i konieczność…

Informacja dla mieszkańców 
Gminy Łagów
Dnia 5 kwietnia 2017 r. mija 

termin składania wniosków do 
opracowywanej zmiany ,,Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy 
Łagów” wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko. Zmiana studium 
obejmuje sołectwa: Łagów, Nowy 
Staw, Winna, Lechówek, Małacen-
tów, Wola Łagowska oraz częściowo: 
Piotrów, Wiśniowa, Płucki, Melonek.

Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i  adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Wnioski złożone po upływie po-
wyższego terminu nie będą rozpa-
trywane.

Wizyta kominiarza to nie 
tylko dobra wróżba, ale 
i konieczność. To również 
troska o zdrowie własne 
i rodziny. Zarządcy 
i właściciele nieruchomości 
mają dbać o stan 
techniczny budynków. Do 
przeprowadzania kontroli 
okresowych zobowiązuje 
artykuł 62. Prawa 
budowlanego. 

Zgodnie z treścią wskazanego ar-
tykułu, obiekty budowlane powinny 
być w  czasie ich użytkowania pod-

dawane przez właściciela lub zarząd-
cę kontroli okresowej, co najmniej 
raz  w  roku, polegającej na spraw-
dzeniu stanu technicznego instalacji 
gazowych oraz przewodów komi-
nowych (dymowych, spalinowych 
i  wentylacyjnych). Kto nie prze-
prowadził rocznej kontroli, może 
zostać ukarany przez powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego 
mandatem do 500 zł. Po przeprowa-
dzonej kontroli technicznej przewo-
dów kominowych oraz po każdym 
czyszczeniu powinniśmy otrzymać 
dokument potwierdzający wykona-
nie czynności. 

Nie warto oszczędzać ani unikać 
kontroli bowiem ilość tragicznych 
wydarzeń związanych z  corocznym 
zaczadzeniem powinna być tu wy-
starczającą przestrogą. Bardzo czę-
sto do pożaru dochodzi z  powodu 
wady czy usterki w instalacji komi-
nowej. Osoba, która ubezpieczyła 
swój dom np. od pożaru, a nie może 
udowodnić, że czyściła i sprawdzała 
przewody, pozbawia się szansy na 
odszkodowanie. Właściciel każde-
go budynku jest zobowiązany przez 
prawo do zlecenia przeglądu raz 
w roku.

M. Gadowska
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Informacja dotycząca wystąpienia zmian mających wpływ  
na prawo do świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Łagowie przypomina, iż 
w  przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świad-
czeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wycho-
wawczego „Program Rodzina 500+”, takich jak:

1. Uzyskanie dochodu poprzez:
–  zakończenie urlopu wychowawczego,
–  uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
–  uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (umowa o pracę, 

umowa zlecenie, umowa o dzieło),
–  rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowie-

nie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a, 
ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej,

–  uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub 
zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej,

–  uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
–  uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o  którym mowa w  przepisach 

o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–  uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytal-

nego, nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, a także emery-
tury, renty rodzinnej lub renty socjalnej.

2. Utrata dochodu poprzez:
–  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
–  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

–  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (świadectwo pracy)
–  wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawie-

szeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a, ust. 1d ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

–  utracie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub za-
siłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej,

–  utracie świadczenia rodzicielskiego,
–  uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o  którym mowa w  przepisach 

o ubezpieczeniu społecznym rolników,
–  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, a  także emerytury, 
renty rodzinnej lub renty socjalnej

–  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią 
osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pienięż-
nych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów 
w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyj-
nych.

3. Wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS jeśli pobiera-
ny jest zasiłek pielęgnacyjny z GOPS.

Należy bezzwłocznie poinformować Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łagowie !!!

Zebrania walno-sprawozdawcze 
jednostek OSP z gminy Łagów
Do 28.03.2017 r. odbyły się 2 
zebrania walno-sprawozdawcze 
w jednostce OSP Sędek i Łagów.

Zebranie walne jednostki OSP 
w Sędku
W sobotę, 11 marca 2017 r. odbyło 

się coroczne walne zebranie sprawoz-
dawcze członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Sędku podsumowujące  
działalność  jednostki w  2016 r. Na 
spotkaniu obecni byli nie tylko druho-
wie strażacy na czele z Prezesem OSP 
w Sędku Wojciechem Błosińskim, Ko-
mendantem Gminnym OSP w  Łago-
wie Zdzisławem Zwolińskim, ale także 
przedstawiciele władz samorządowych 
w  osobach: Paweł Marwicki Wójt 
Gminy Łagów i  jednocześnie Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Łagowie oraz Marek Bartkiewicz  
Przewodniczący Rady Gminy Łagów. 
Spotkanie przebiegło wyśmienicie.

Podsumowując roczną działalność 
jednostki, wspomniano o jej osiągnię-
ciach,  akcjach i  działaniach w  jakich 
uczestniczyli strażacy jak również 
inwestycjach wykonanych na rzecz 
jednostki w  2016 roku. Przedstawio-
no sprawozdanie finansowe jednostki 
oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
która złożyła wniosek o  udzielenie 
absolutorium zarządowi za mijający 
rok. Absolutorium Zarządowi zosta-
ło udzielone jednogłośnie. W  tym 
miejscu Prezes Zarządu Oddziału 

Gminnego ZOSP RP w  Łagowie Pa-
weł Marwicki pogratulował Zarządowi 
jednostki OSP w  Sędku otrzymanego 
absolutorium i  wykonania inwestycji. 
Jak podkreśla Prezes OSP w  Sędku 
Wojciech Błosiński rok 2016 był do-
brym rokiem dla jednostki. Udało się 
zrealizować wiele inwestycji a do naj-
ważniejszych można zaliczyć: remont 
łazienki w  remizie OSP w  Sędku, za-
kup agregatu prądotwórczego, kosiarki 
spalinowej oraz pozyskanie nieodpłat-
nie sprzętu strażackiego na potrzeby 
jednostki. Na posiedzeniu podjęto 
decyzję o  zwiększeniu kwoty składki 
członkowskiej. Dużym sukcesem, jak 
podkreśla prezes,  jest powiększenie 
stanu osobowego jednostki o  4 nowe 
członkinie, które wyraziły chęć wstą-
pienia do jednostki OSP w Sędku. Sze-
regi zasiliły Panie Małgorzata Kargul, 
Wiesława Czekaj, Justyna Dachowska 
oraz Wioletta Kowalik. Nowym człon-
kom - druhnom serdecznie gratuluje-
my odwagi i życzymy dobrej służby na 
rzecz lokalnej społeczności. Po części 
oficjalnej zebrania, zgromadzeni przy-
stąpili do wspólnego poczęstunku, 
gdzie mieli okazję porozmawiać w mi-
łej atmosferze o planach jednostki na 
przyszły rok. 

Zebranie jednostki OSP
w Łagowie
 W dniu 18 marca 2017 r. odbyło 

się zebranie walno-sprawozdawcze 
jednostki OSP Łagów, w którym wzięli 

udział druhowie jednostki na czele z 
Prezesem OSP Łagów Pawłem Garst-
ką oraz młodszy bryg. Piotr Witoń z 
Komendy Miejskiej PSP w Kielcach,  
Wójt Gminy Łagów i jednocześnie 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Łagowie Paweł Marwicki 
oraz Komendant Gminny OSP w Łago-
wie Zdzisław Zwoliński. Na spotkaniu 
podsumowano działalność jednostki w 
ubiegłym roku. Zarządowi udzielono 
absolutorium na następny rok, za co 
Wójt Gminy Łagów złożył Prezesowi 
OSP w Łagowie serdeczne gratulacje. 

Jednostka może pochwalić się 
tym, iż udało zakupić się dużo sprzę-
tu pożarniczego. Ponadto zakupiono 
kombinezony do pracy w wodzie i 
tor przeszkód dla Młodzieżowej Dru-

żyny Pożarniczej. Przyjęto plan pracy 
na 2017 r., w którym po dość długiej 
dyskusji uwzględniono plany związane 
z ogrodzeniem terenu wokół remizy  
oraz uzyskaniem projektu na rozbudo-
wę remizy w Łagowie. W 2017 r. o 2 
druhów powiększyła się Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza działająca przy 
jednostce OSP w Łagowie. Obecny na 
spotkaniu Piotr Witoń podkreślił fakt, 
iż obecnie brakuję druhów-ochotni-
ków posiadających stosowne kwalifi-
kacje do wyjazdowych akcji ratowni-
czo-gaśniczych i problem ten obecny 
jest nie tylko w gm. Łagów ale i też w 
całej Polsce. W związku z czym zapra-
szamy wszystkich chętnych druhów o 
wstępowanie w szeregi jednostek osp.

A.K

 Q Druhowie OSP na zebraniu walno-sprawozdawczym
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I. Bogactwo tkwiące w ziemi.
Różnorodność kopalin występu-

jących w  rejonie Łagowa i  zaintereso-
wanie ich pozyskiwaniem w  różnych 
okresach historii, wynika ze złożoności 
budowy geologicznej Gór Świętokrzy-
skich. Admini- stracyjny obszar gminy 
Łagów obejmuje dwie skomplikowane 
struktury geologiczne (synklina i anty-
klina), stąd występowanie tutaj: RUD 
ŻELAZA, RUD OŁOWIU, GLINEK 
CERAMICZNYCH, METALI KOLO-
ROWYCH, PIASKU i  IŁÓW (wyko-
rzystywanych do produkcji szkła)

• Podstawowym bogactwem kopal-
nym okolic Łagowa są surowce skalne: 
w a p i e n i e dewońskie, dolomity i pia-
skowce kwarcytowe (ich wiek to ok. 
400 milionów lat!). Nadają się do budo-
wy domów, utwardzania dróg, wypala-
nia wapna i częściowo wykorzystywane 
są w  produkcji nawozów i  przemyśle 
spożywczym. Zawsze były na niewielką 
skalę eksploatowane na potrzeby go-
spodarcze, budowy dróg „bitych” i wy-
palania wapna. Dzisiaj złoża te STAŁY 
SIĘ PRZEKLEŃSTWEM z  powodu 
nadmiernej eksploatacji. Działalność 
8-miu kopalń i nieprzestrze-ganie wa-
runków wydobywania; nadmierny ha-
łas i pył przy wydobyciu i  transporcie 
spowodował bardzo uciążliwe warunki 
życia obecnych mieszkańców. Pomiar 
zanieczyszczeń przyniósł ALARMU-
JĄCE WYNIKI!  Zostały przedstawio-
ne przez prof. Marka Jóźwiaka z  UJK 
z  Kielc na ostatniej sesji Rady Gminy 
i nieco później na Zebraniu Sołeckim.

• Trudno ustalić kiedy po raz pierw-
szy odkryto   r u d y   ż e l a z a  i za-
częto wytapiać z nich żelazo. Być może 
pierwsze wytopy należy łączyć z  me-
todą dymarkową, rozpowszechnioną 
u stóp Łysogór już w pierwszych wie-
kach naszej ery. Faktem jest, że łatwo 
topliwe rudy znajdo-wano bez trudu 
i  prawie na powierzchni. Stopniowo 
doskonalono proces wytopu;  w XIVw. 
składał się z  dymarki, fryszerki, kuź-
nicy i  młotów, zaś w  końcu XVI wie-
ku otrzymywano już surówkę płynną 
w piecach „bergamskich”. Kielecki geo-
log Tymoteusz Wróblewski wymienia 
liczne miejsca w rejonie Łagowa, gdzie 
w  skałach dewonu i  karbonu wystę-
powały rudy żelaza:  Orłowiny, Złota 
Woda, Lechówek, Zaręby, Płucki, Wi-
śniowa (Rudne Doły),Łagów, Piotrów-
Gułaczów, Winna. Wróblewski dodaje, 
że zwykle tym złożom towarzyszą rudy 
ołowiu, cynku i  metali kolorowych, 
a nawet piryt, markasyt (siarczki żela-
za) i  mineralizacja uranowa. Potwier-
dzają to wykopaliska archeologiczne. 
NAZWA WSI „PŁUCKI” POCHODZI 
od PŁUKANIA RUDY.

• Słynne wokół Łagowa były huty   
o  ł o  w  i  u. Wytop ołowiu to bardzo 
żmudny proces i niewielkie jego ilości 
uzyskuje się przy wytopie żelaza. Z rud 
ołowiu w okolicy Łagowa i Płucek uzy-
skiwano prawdopodobnie dobre rezul-

taty, bowiem jeszcze w XVIII w. biskup 
włocławski Szembek stara się podjąć 
na szeroką skalę badania i eksploatację. 
Ponowne ożywienie nastę-puje w cza-
sach działalności Stanisława Staszica. 
Ślady ostatniej huty ołowiu zwanej 
„kopalnią Nawrockiego” do dzisiaj są 
doskonale widoczne przy wjeździe do 
Łagowa od strony Kielc.

Historia Łagowa jest ściśle związa-
na z  historią Polski. W  1502r. miasto 
spalili Tatarzy, a  zniszczenia musiały 
być duże, skoro król Aleksander Jagiel-
lończyk zwolnił łagowian na 12 lat od 
wszelkich ciężarów na rzecz państwa.

II. Rozwój cechów rzemieślni-
czych w XV i XVI wieku.
• Nasi przodkowie byli przedsię-

biorczy; zrzeszali się w cechach. Pierw-
szym cechem był cech    m ł y n a r z y. 
Nie powinno to dziwić, bowiem rzeka 
Łagowica i jej dopływy mogły poruszać 
młyny wodne (nasiębierne i  podsię-
bierne), a  żarna mogły być używane 
tylko sporadycznie. W XV i XVI wiekuj 
prosperowało dobrze kilka młynów. 
Zboże mogły mielić także wiatraki, 
do dzisiaj w  Łagowie droga w  pobli-
żu skrzyżowania ul. Opatowskiej z  ul. 
Podskale nazywana jest „do wiatraka”.

• Bardzo starym rzemiosłem, jakie 
na obszarze Łagowa zanotowały źródła 
pisane jest  g a r c a r s t w o, opierające 
swój byt produkcyjny na znakomitych 
miejscowych glinkach, określanych 
„jako najlepsze w  Europie”-porów-
nywane do saskich pod Meissen. Już 
w  XV w. zanotowano 27 garncarzy 
(a tylko 6 jatek rzemieślniczych). Nigdy 
ilość garncarzy w okresie staropolskim 
nie spadła poniżej 14 warsztatów, a do-
chodziła nawet do 30-tu. Wyroby garn-
carskie z Łagowa można było spotkać 
na obszarze całej Małopolski, a w XVI 
i XVII wieku docierały nawet do Kra-
kowa i Biecza. O dobrej jakości łagow-
skiej glinki świadczy fakt, że zjeżdżali 
się po nią kupcy z odległości kilkuna-
stu i więcej mil. Zastanawiano się na-
wet nad produkcją porcelany. Wkrótce 
wyrosły łagowskim garncarzom kon-
kurenci: ośrodki w  Iłży, w  Denkowie 
koło Ostrowca, Chałupkach i  Rędo-
cin.  W  maju 2005r. wójt Stefan Bąk 
zorganizował w  Łagowie konferencję 
nt. „Tradycje garncarskie w  Łagowie”, 
której plonem jest wydana książka. 
Następnie 18.IX. 2005r odbywał się 
wykład i pokaz garncarski z okazji Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa – o czym 
pisał w Naszej Gazecie Łagowskiej pan 
Piotr Sadłocha.

• Z glin położonych na wschód od 
miasta Łagowa produkowano także c e 
g ł ę i dachówkę. Do dzisiaj przetrwały 
nazwy „Cegielnia”, „Nowy Staw” (nowe 
stawy tworzyły się zazwyczaj w miejscu 
po wydobytej glinie, tzw. „glinianki”). 
Pewne tereny na północnym-wscho-
dzie Łagowa (niegdyś uprawne, dzisiaj 
zajęte przez kopalnię) nazywane były 

DZIEJE ŁAGOWA – część 5

WIEK XV i XVI - SZYBKIE TEMPO ROZWOJU
„Głoskami” lub „Przy gliniankach” – 
od szosy „opatowskiej” znajdowały się 
tuż za dużym wapiennikiem.

• Kowale i  ślusarze byli zrzeszeni 
w cechu zbiorowym, do którego nale-
żeli także stolarze, bednarze, stelma-
chowie, szewcy, rzeźnicy, sitarze. Być 
może wyrabiano także  ł a g w i e (duże 
drewniane naczynia do przechowywa-
nia płynów). Uprawiano ponadto bart-
nictwo, olejarstwo, gorzelnictwo. Mówi 
się o 5 rybakach, a nawet o istnieniu  ł 
a ź n i .Wraz z wydobywaniem rud że-
laza i pracy kuźnic na terenie Łagowa 
krzewiło się rękodzielnictwo metalo-
we. W 1598r. na terenie miasta istnia-
ło 9 warsztatów kowalskich, a  także 
warsztaty ślusarskie (niestety ich liczba 
nie jest znana). Popularne w  Łagowie 
nazwisko SITARZ prawdopodobnie 
wzięło się od wykonywanego zajęcia, 
czyli od wyplatania koszy, przetaków 
i opałek z sitowia i witek wierzbowych.

• Dokument z 1409r. podaje wiado-
mość  o  p r o d u k c j i   s z k ł a  w miej-
scu o  nazwie Zagóra. Pierwszą na te-
renie Łagowa założył Jan Rusek między 
Wolą Zamkową a Łagowem. W latach 
1513-1531 biskup kujawski Maciej 
Drzewicki założył  hutę   s z k ł a   na 
rzece Łagowicy między  wsiami Zbylut-
ka – Wszachów. Produkcja w tej hucie 
była znaczna, o czym świadczy fakt, że 
dla osób przyjeżdżających po szkło wy-
budowano karczmę. Później za czasów 
Jana Karnkow-skiego zbudowano dwie 
kolejne huty szkła: jedna z nich zaczęła 
działać w 1536r. (przy stawie rybnym), 
a nazywano ją Księską. W 1598r.funk-
cjonują dwie łagowskie huty, zarządza-
ne przez Szymona i Stanisława Śliwów, 
produkujące szkło wysokiej jakości.

• Łagów przez wiele wieków słynął 
z   w y p a l a n i a   w a p n a. Świetnie 
nadawały się do tego miejscowe skały: 
wapień dewoński i  dolomit.  Czynio-
no to w  tzw. polowych wapiennikach 
(zwykle prywatnych), do dzisiaj za-
chowało się 3 takie obiekty.  Już po II 
wojnie światowej działała spółka pra-
cownicza, która miejscowy kamień 
wypalała w  dużym wapienniku typu 
Hoffman, a  proces wypalania odby-
wał się w cyklu ciągłym. Wiele rodzin 
utrzymywało się z działalności tej spół-
ki, a  nawet z  handlowania wapnem 
na targach w  okolicznych miejscowo-
ściach. Tak jak dzisiaj malujemy nasze 
mieszkania farbą, niegdyś nierówności 
w ścianach wyrównywano gliną, a póź-
niej bielono wapnem (wapno palone 
zalewano wodą i  powstawało wapno 
gaszone, do którego dodawano ultra-
marynę).

• Należy wspomnieć jeszcze o trady-
cjach   t a r g o w y c h   Łagowa – w każ-
dy czwartek. W  ciągu roku były też 2 
lub 3  WIELKIE  TARGI, które trwały 
5 dni!  To na tych targach rzemieślnicy 
mogli sprzedawać swoje wyroby. Oczy-
wiście odbywały się one na Rynku, aż 
do lat 60-tych XX w.

III. Od XVII wieku następuje 
powolny regres.
Na ogólny kryzys w  kraju miały 

wpływ wojny z  Moskalami, Wołocha-
mi i  Turkami. Dość stabilna sytuacja 
Polski za czasów Zygmunta Starego, 
zmienia się po śmierci jego syna Zyg-
munta Augusta. Później mamy już kró-
lów wybieralnych (elekcyjnych). 

Opracowała Jadwiga Kamińska
Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Łagowie.

 Q Wyroby gliniane z Łagowa - zbio-
ry Pana K. Kaczora w Piórkowie.

 Q Piec typu Hoffman do wypala-
nia wapna

 Q Płukanie rudy

 Q Młyn wodny w Rudzie

W następnym numerze: Co warto 
zobaczyć w Łagowie.
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 Q Adamówki w akcji

Podsumowanie zmagań drużyny 
siatkarskiej z Łagowa  
w III Świętokrzyskiej Lidze Kobiet

Nowa grupa w ŁKS Łagów

 Q Najmłodsza grupa Żaków ŁKS Łagów

Od 1 marca w klubie ŁKS 
Łagów została utworzona 
nowa grupa chłopców 
urodzonych w latach 2008 
i 2009.

Zajęcia prowadzone są  raz w ty-
godniu w  każdą środę od godziny 
15:30 do 17:00. Grupa cały czas 
się powiększa; w  tej chwili trenuje 
już 12 osób. Serdecznie zaprasza-
my jeszcze niezdecydowanych oraz 

przede wszystkim rodziców do zapi-
sywania dzieci do najmłodszej gru-
py w klubie.

W Łagowskim Klubie Sportowym 
od marca tego roku prowadzone są 
zajęcia aż w  6 grupach piłkarskich- 
seniorzy w IV lidze oraz B klasie, ju-
niorzy młodsi (roczniki 2000/2003, 
młodzicy (2004/2005), orlicy 
(2006/2007) oraz żacy (2008/2009).

Ponadto od września 2016r. 
w  klubie działa też nowa sekcja- 

TERMINARZ MECZÓW ŁKS ŁAGÓW NA WŁASNYM 
BOISKU W RUNDZIE WIOSENNEJ 2017 W IV LIDZE.
26 marzec (niedziela) 15.00  ŁKS-ZDRÓJ BUSKO_ZDRÓJ
9 kwiecień (niedziela) 16.00  ŁKS-LUBRZANKA KAJETANÓW
23 kwiecień (niedziela) 16.00  ŁKS-SPARTA KAZIMIERZA WIELKA
3 maj (środa) 17.00  ŁKS-PARTYZANT RADOSZYCE
21 maj (niedziela) 17.00  ŁKS-UNIA SĘDZISZÓW
4 czerwiec (niedziela) 17.00 ŁKS-KORONA II KIELCE
15 czerwiec (czwartek) 17.00 ŁKS-NIDZIANKA BIELINY

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców do oglądania meczów  
oraz dopingowania naszej drużynie podczas meczów w IV lidze.

siatkówka. W  sumie daje to nam 7 
drużyn stale trenujących w  klubie 
czyli ponad 130 osób czynnie upra-
wiających piłkę nożną oraz siatków-
kę. Jednocześnie informujemy że we 

wszystkich grupach młodzieżowych 
stale prowadzone są zapisy i w każ-
dej chwili wszyscy chętni mogą do-
łączyć do poszczególnych grup.

Zarząd ŁKS Łagów

10 marca odbył się ostatni 
mecz ŁKS-u „Adamówki” 
Łagów w siatkarskiej III 
Świętokrzyskiej Lidze Kobiet. 
Na koniec sezonu Łagowianki 
przegrały z Salosem Kielce 
0:3 ostatecznie zajmując 8 
miejsce w lidze z dorobkiem 
pięciu punktów. 

Jak na debiutantów Adamówki 
pokazały się z dobrej strony, podczas 
tegorocznych rozgrywek. Pomimo, 
niewielkiego jeszcze doświadczenia 
i  faktu, że zawodniczki z  Łagowa 
są najmłodszym zespołem w  lidze 
to sprawiły sporo trudności wyżej 
notowanym drużynom. Na dziesięć 
spotkań ŁKS Adamówki odniosły 
dwa zwycięstwa, osiem meczów 
zakończyło się porażką Wyniki jed-
nak nie odzwierciedlają przebiegu 
przegranych spotkań, w  których 
do ostatniej piłki było sporo walki. 
Dzięki temu w niektórych meczach 
doprowadzając do tie-breaku dziew-
częta zyskiwały jakże cenny punkt. 
Dla kierownictwa sekcji najważniej-
sze jest jednak uczestnictwo w lidze. 
Dzięki rywalizacji z  silniejszymi 
przeciwnikami nabywane są umie-
jętności i niezbędne doświadczenie, 
które procentuje na przyszłość  oraz 
pomaga  stale poprawiać poszcze-
gólne elementy sztuki siatkarskiej.

Mimo iż Świętokrzyska III 
Liga Kobiet dobiegła końca to 
Adamówki nie kończą sezonu. 11 
marca zostały zainaugurowane 
rozgrywki w  Zagnańskiej Lidze 
Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, 
do których zgłoszone zostały dwie 
drużyny kobiece. Po pierwszej 
kolejce na siedem drużyn ŁKS 
Adamówki Junior Łagów zajmują 
szóste miejsce zaś ŁKS Adamówki 

miejsce piąte. W  najbliższą nie-
dzielę dziewczęta rozpoczną rundę 
rewanżową. Koniec ligi przewidu-
je się na 23 kwietnia. Oprócz tego 
drużyna z Łagowa została zgłoszo-
na do rozgrywek pn. „Świętokrzy-
ska Siatkówka CUP”. Zachęcamy 
wszystkich kibiców i  sympatyków 
siatkówki do wspierania naszych 
drużyn podczas zmagań w  lidze 
Zagnańskiej.

Serdeczne podziękowania kieru-
jemy do naszych sponsorów: Gmina 
Łagów, FH RAFPOL Rafał Krowiń-
ski, HAND-POL Stanisław Rycom-
bel, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Łagów, dzięki którym jest możliwy 
rozwój naszej sekcji siatkarskiej. 

Adam Stępień
Trener ŁKS  

„Adamówki” Łagów


