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Wywiad z nowym 
Komendantem 
Komisariatu Policji 
w Rakowie 

 Q Czytaj na str. 2

Wizyta 
przedstawicieli 
partnerskiej Gminy 
Genappe w Łagowie

W dniach od 11-13  paździer-
nika w naszej gminie gościliśmy 
przedstawicieli  delegacji z Belgii 
z partnerskiej Gminy Genappe. 
Gmina Łagów ma podpisane po-
rozumienie z partnerską gminą z 
2006 roku.

 Q Czytaj na str. 3

Podpisanie umowy 
na remont drogi 
gminnej Wola 
Łagowska (Kącik)- 
Gęsice 

17 października br. w Święto-
krzyskim Urzędzie Wojewódzkim 
Wójt Gminy Łagów -pan Paweł 
Marwicki  wraz ze Skarbnikiem - 
panią Małgorzatą Sitarz uroczyście 
podpisali umowę na Remont drogi 
gminnej nr 338049T.

 Q Czytaj na str. 7

Druga edycja Wojewódzkiej 
wystawy – kwalifikacji 
ogierów ras zimnokrwistych

Spotkanie władz 
Gminy Łagów 
z Marszałkiem  
- Adamem Jarubasem 
w sprawie obwodnicy 
Łagowa
Plany budowy obwodnicy 
Łagowa w ciągu drogi 
wojewódzkiej numer 756 
nabierają coraz bardziej 
realnych kształtów. 

Pierwszy etap może zostać zreali-
zowany już w 2018 roku. 

 Q Czytaj na str. 5

Już po raz drugi na terenie naszej gminy odbyła 
się wojewódzka wystawa – kwalifikacja ogierów 
ras zimnokrwistych połączona z zasadniczą 
próbą dzielności, którą Gmina Łagów 
współorganizowała z Okręgowym Związkiem 
Hodowców Koni (OZHK) z Kielc. 

Tym razem imprezę podzielono na dwa dni. 30 wrze-

śnia br. na plac targowy w Woli Łagowskiej przybyli ho-
dowcy i wystawcy koni z całego województwa. Imprezę 
rozpoczęli: kierownik Okręgowego Związku Hodowców 
Koni w  Kielcach pan Wojciech Semik wraz z  Wójtem 
Gminy Łagów panem Pawłem Marwickim, którzy gorą-
co i serdecznie powitali zaproszonych gości oraz licznie 
przybyłych wystawców. 

 Q Czytaj na str. 3

 Q Zwycięzca wystawy, ogier Fuks z właścicielami oraz władzami gminy.

 Q Narada w siedzibie UG Łagów nad wybranym wariantem obwodnicy.
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Wywiad z Komendantem Komisariatu 
Policji w Rakowie - Arkadiuszem Nowakiem

* Oficjalnie jest Pan na  razie 
osobą pełniącą obowiązki Ko-
mendanta Komisariatu Policji 
w  Rakowie. Czy to  normalna 
procedura, czy może mamy się 
spodziewać jeszcze zmian na tym 
stanowisku?

- Jest to  standardowa procedura 
w  policji. Każdy kto zostaje szefem 
komisariatu czy komendy przez 
pierwsze miesiące pełni obowiązki, 
a dopiero później otrzymuje rozkaz 
o  mianowaniu na  funkcję komen-

danta.
* Jak przebiegała dotychczaso-

wa Pańska kariera zawodowa?
- Służbę zaczynałem w  Komen-

dzie Stołecznej Policji w Warszawie, 
a  dokładnie w  Komendzie Rejo-
nowej Ochota. W  2000 roku prze-
niosłem się do Kielc i  rozpocząłem 
służbę w  Posterunku Policji w  Pie-
koszowie, gdzie zostałem dzielni-
cowym, następnie referentem. Po-
tem zacząłem prowadzić czynności 
przygotowawcze czyli dochodzenia. 
Od 2012 roku pracowałem w Komi-
sariacie Policji w  Chęcinach, gdzie 
objąłem funkcję kierownika referatu 
kryminalnego. Z  dniem 8 września 
zostałem powołany do  pełnienia 
obowiązków Komendanta Komisa-
riatu Policji w Rakowie.

* Podobno miał Pan spory 
udział w rozpracowaniu kilku waż-
nych spraw kryminalnych?

- Pracując w Chęcinach przyczy-
niłem się do  rozbicia grupy zajmu-
jącej się kradzieżami samochodów 
z  Kielc i  okolic, która właśnie pod 
Chęcinami miała tak zwaną "dziu-
plę", czyli miejsce w  którym kra-
dzione samochody były rozbierane 
na części. Miałem także swój udział 
w  wykryciu i  zlikwidowaniu niele-
galnej wytwórni alkoholu w  pod-
kieleckim Białogonie. To chyba dwie 
największe sprawy, o  których było 
głośno w mediach i to nie tylko lo-
kalnych.

* Zdążył się Pan już zapoznać 
ze specyfiką komisariatu i  terenu 
o którego bezpieczeństwo ma Pan 
dbać wspólnie ze swoimi podwład-
nymi?

- Tak. Mogę z całą stanowczością 
powiedzieć, że  teren podległy na-
szemu komisariatowi należy do jed-
nych z bezpieczniejszych w powiecie 
kieleckim, czego potwierdzeniem są 
policyjne statystyki. Nie ma co ukry-
wać, że jest tak również dzięki pracy 
tutejszych policjantów.

* Jakie najważniejsze cele stawia 
sobie Pan jako nowy szef rakow-
skiej policji.

- Na pewno będę się starał, by po-
prawić wykrywalność przestępstw 
najbardziej uciążliwych dla społe-
czeństwa, czyli kradzieży i kradzie-
ży z  włamaniem. Policja musi być 
otwarta i  widoczna na  terenie oby-
dwu gmin.

* Ma Pan jakiś pomysł na  sku-
teczną walkę ze wspomnianą wcze-
śniej najbardziej uciążliwą prze-
stępczością?

- Dzielnicowi komisariatu wyjdą 
do  ludzi, będą rozmawiali z  miesz-
kańcami, brali udział w  różnego 
rodzaju spotkaniach, zebraniach. 
Przede wszystkim stawiam na pracę 
w terenie. W końcu przestępców nie 
łapie się siedząc za biurkiem.

* Czy jest szansa na  to, by po-
wstał posterunek policji w  Łago-
wie?

- Takie decyzje leżą w  gestii ko-
mendantów w  Kielcach. Ze swojej 
strony mogę zapewnić, że  zrobię 
wszystko, aby policjanci byli tak 
samo dostępni dla mieszkańców 
obu gmin. Jest otworzony punkt 
przyjęć w Łagowie i można się tam 
zgłaszać z każdą sprawą.

* Niedługo 1 listopada. O czym 
powinniśmy pamiętać wybierając 

się na groby bliskich?
- Wszystkich Świętych i  Dzień 

Zaduszny to  czas kiedy policja 
odnotowuje większą aktywność 
złodziei głównie na  cmentarzach. 
Chciałbym uczulić kobiety by nie 
zostawiały torebek w  samochodzie 
zaparkowanym koło cmentarza, 
nie stawiały ich na grobach, to kusi 
złodziei. Wybierając się do rodziny, 
jeśli wiemy, że nie będzie nas dłuż-
szy czas, poprośmy sąsiada o wzmo-
żoną czujność i opiekę nad naszym 
domem i  posesją. Niech od  czasu 
do  czasu zapali światło, dzięki cze-
mu złodzieje będą myśleli, że  dom 
nie jest pusty.

* Obecnie piesi poruszający się 
poza terenem zabudowanym mu-
szą posiadać elementy odblasko-
we. Czy mieszkańcy naszej gminy 
pamiętają o tym?

- Generalnie widzę, że większość 
ludzi ma elementy odblaskowe, zda-
rzają niestety tacy, którzy nie stosują 
się do tego przepisu, który przecież 
ma za zadanie chronić zdrowie i ży-
cie pieszych.

*Dziękuję za  rozmowę i  życzę 
wielu sukcesów w  pracy na  rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców.

Artur PEDRYC

aspirant sztabowy 
Arkadiusz Nowak

Ma 42 lata, wykształce-
nie średnie. W  policji służy 
od  1996 roku. Obowiązki Ko-
mendanta Komisariatu Policji 
w Rakowie pełni od 8 września 
2016 roku. Mieszka w  Kiel-
cach. Żonaty ma dziecko.
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Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Łagów
W okresie września i października br. już  po raz drugi na terenie Gminy Łagów zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/238/16 w sprawie zatwierdzenia „Pro-

gramu zdrowotnego w zakresie profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie mieszkańców Gminy Łagów w 2016roku”  odbyły się darmowe 
szczepienia przeciwko grypie. Z tych szczepień mogły skorzystać osoby powyżej 60 roku życia, które uprzednio wypełniły i złożyły w sekretariacie Urzę-
du Gminy w Łagowie odpowiedni druk, otrzymując równocześnie zaświadczenie, które umożliwiło skorzystanie z darmowego  szczepienia. To wspólna 
akcja Gminy Łagów oraz spółki WIELMED, świadczącej usługi zdrowotne na terenie naszej gminy. Obydwie instytucje podzieliły się obowiązkami. Gmina 
sfinansowała zakup szczepionek ze środków budżetu Gminy Łagów, natomiast pracownicy Ośrodka Zdrowia w Łagowie prowadzą wstępne badania 
i szczepią zgłoszoną grupę do końca października br. Dzięki  tej współpracy z bezpłatnych szczepień skorzysta 250 osób. Program profilaktycznego 
szczepienia  jest bardzo ważny, szczególnie dla osób starszych, aby mogły zainwestować w odpowiednią ochronę swego zdrowia. Szczepionki wspierają 
odporność i zapobiegają infekcjom związanym z nadchodzącym okresem zimowym, a tym samym powodują mniejszą zachorowalność.

Druga edycja Wojewódzkiej wystawy – 
kwalifikacji ogierów ras zimnokrwistych

 Q Pan Stanisław Siwonia ze Starej 
Zbelutki z ogierem o imieniu 
Grativ.

Wizyta przedstawicieli partnerskiej 
Gminy Genappe w Łagowie

 Q Przedstawiciele partnerskiej Gminy Genappe z Wójtem Gminy Łagów, 
Przewodniczącym Rady Gminy oraz Dyrekcją Gminnego Zespołu Szkół.

W dniach od 11-13 
października w naszej gminie 
gościliśmy przedstawicieli 
delegacji z Belgii 
z partnerskiej Gminy Genappe. 
Gmina Łagów ma podpisane 
porozumienie z partnerską 
gminą z 2006 roku. 

W  składzie belgijskiej delega-
cji, którą gościliśmy byli Angele 
Hanssens- Radna Miejska, Christo-
phe Hayet-Radny Miejski, Kevin 
Paulus-Radny Miejski, Stephanie 

Bury-Członek Zarządu. Delegacja 
spotkała się z  Radnymi oraz Prze-
wodniczącym Rady Gminy Panem 
Markiem Bartkiewiczem, który 
przedstawił gościom funkcjonowanie 
samorządu w  polskich realiach. Na-
stępnie Kierownicy Referatów przed-
stawili przybyłym gościom zadania 
gminy w  oparciu o  ustawę o  samo-
rządzie gminnym. Delegacja zwiedzi-
ła gminę, targowisko, Gminny Zespół 
Szkół i inne ciekawe miejsca.

Beata Król
Dominika Chylińska

Już po raz drugi na terenie 
naszej gminy odbyła się 
wojewódzka wystawa – 
kwalifikacja ogierów ras 
zimnokrwistych połączona 
z zasadniczą próbą 
dzielności, którą Gmina 
Łagów współorganizowała 
z Okręgowym Związkiem 
Hodowców Koni (OZHK) z Kielc. 

Tym razem imprezę podzielono 
na  dwa dni. 30 września br. na  plac 
targowy w  Woli Łagowskiej przyby-
li hodowcy i  wystawcy koni z  całego 
województwa. Imprezę rozpoczęli: 
kierownik Okręgowego Związku Ho-
dowców Koni w Kielcach Pan Wojciech 
Semik wraz z  Wójtem Gminy Łagów 
Panem Pawłem Marwickim, którzy 
gorąco i serdecznie powitali zaproszo-
nych gości oraz licznie przybyłych wy-
stawców. Jednym z  gości honorowych 
był Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego – pan Adam Jarubas, który 
na  zaproszenie władz gminy przybył 
wraz ze swoimi współpracownikami 
do Woli Łagowskiej i obejrzał prezen-
tację ogierów.

Do kwalifikacji zgłosiło się 16 koni 
z  Województwa Świętokrzyskiego, 
w  tym dwa z  Gminy Łagów tj. Sam 

i Grativ pana Stanisława Siwoni ze Sta-
rej Zbelutki. Zwierzęta musiały przejść 
wstępną próbę dzielności i  komisyjne 
mierzenie, aby zostały zakwalifikowane 
do następnego etapu imprezy. Następ-
nie komisja dokonała tzw. oceny pły-
towej ogierów, w pozycji – stój, w stę-
pie i  kłusie. Po  zsumowaniu punktów 
ogłoszono wyniki. Na  płytę targowicy 
zaproszono właścicieli trzech najlep-
szych ogierów. Bezkonkurencyjny 
okazał się ogier Fuks pana Jacka Beł-
czowskiego z  Jałowęs. Drugie miejsce 
zajął koń o  imieniu Sułtan pana Józe-
fa Rychty z  miejscowości Niemienice. 
Trzecie miejsce otrzymał koń Fart 
pana Rafała Rychta z  Niemienic. Or-
ganizatorzy przygotowali dla właści-
cieli najlepszych koni puchary, medale 
oraz drobne upominki. Wyróżnionym 
nagrody wręczali: Wójt Gminy Łagów 
Pan Paweł Marwicki, Członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego Pan Bogdan Gie-
rada, Przewodniczący Rady Gminy Ła-
gów Pan Marek Bartkiewicz oraz Pre-
zes Okręgowego Związku Hodowców 
Koni w Kielcach pan Robert Jedliczka. 
Na zakończenie zaprezentowany został 
efektowny pokaz woltyżerki. Oprócz 
emocjonujących akrobacji na  galo-
pującym wierzchowcu, publiczność 
mogła obejrzeć umiejętności jeźdźca 

w posługiwaniu się szablą.
1 października przeprowadzono 

zasadniczą, polową próbę zaprzęgową. 
Do  konkurencji stanęło 12 ogierów, 
które prezentowały się w  zaprzęgu. 
Ocenie podlegały parametry konia, 
jego umiejętności pracy w  zaprzęgu 
oraz charakter (usposobienie) podczas 
postoju. Po ocenach komisji właścicie-
le koni, które przebrnęły eliminacje, 
otrzymali wyróżnienia i nagrody.

Podsumowując imprezę, pan Wójt 
wszystkim nagrodzonym złożył ser-

deczne gratulacje i zaprosił na koleiną 
edycję imprezy do  Woli Łagowskiej. 
Pan Wojciech Semik - Kierownik 
OZHK w Kielcach również pogratulo-
wał zwycięzcom. Podziękował serdecz-
nie komisji, która skrupulatnie oce-
niała prezentowane konie. Na  koniec 
gorąco podziękował Wójtowi Gminy 
Łagów za zaangażowanie w organizację 
całej imprezy, zapraszając równocze-
śnie wszystkich uczestników i widzów 
do Gminy Łagów na wystawę za rok.

/A.S./

 Q Efektowny pokaz woltyżerki 
uświetnił wystawę koni w Woli 
Łagowskiej.
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 Q Uczniowie z opiekunami w Sejmie RP.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
na konferencji w Sejmie RP

Narodowe Czytanie w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Sędku

 Q Narodowe Czytanie w Sędku.

10 października 2016 r. 
uczniowie Gminnego Zespołu 
Szkół w Łagowie udali się 
do Warszawy na konferencję 
w związku z 76 rocznicą 
powstania Batalionów 
Chłopskich. 

Na  tą okazję zaproszono do  Sej-
mu RP przedstawicieli wszystkich 
szkół z  całej Polski noszących imię 
Batalionów Chłopskich. Oprócz ofi-

cjalnej konferencji w  Sali Kolumno-
wej w  programie wyjazdu znalazło 
się zwiedzanie kuluarów sejmowych, 
gdzie można było spotkać wielu zna-
nych polityków. Zaciekawienie wywo-
łały także m. in. tablice pamiątkowe, 
zabytkowe laski marszałkowskie oraz 
zbiory związane z Janem Pawłem II. 

Na  pewno wizyta w  siedzibie pol-
skiej władzy ustawodawczej pozostanie 
na długo w pamięci delegacji z Łagowa.

/A.S./

W  dniu 7 października 2016 
roku odbyło się kolejne spo-

tkanie, podczas którego wspólnie 
czytaliśmy powieść Henryka Sien-
kiewicza „Quo Vadis”. 

Spotkanie odbyło się w  budyn-
ku Ośrodka Twórczości Ludowej 
w  Sędku. Czytającymi byli pod-
opieczni Warsztatu Terapii Zajęcio-

wej oraz pracownik biblioteki -pani 
Małgorzata Gadowska - Skibińska. 
Wspólnie przeczytano rozdział VII 
tej wspaniałej książki. Spotkanie 
zakończyło się brawami i owacjami 
na stojąco oraz zaproszeniem na ko-
lejne spotkanie z literaturą piękną.

Małgorzata  
Gadowska - Skibińska

„Eko-Zbelutka”

 Q Dzieci z oddziału przedszkolnego w Zbelutce.

Rajd promujący zdrowy styl 
życia wśród młodzieży

 Q Młodzież wraz z opiekunami.

Dzieci z oddziału 
przedszkolnego w Zbelutce 
pod kierunkiem  
pani Doroty Błońskiej 
przystąpiły do VI edycji 
konkursu plastycznego  
„EKO-LUDEK” pod hasłem 
„Uczymy się z Eko-ludkiem 
wtórnego wykorzystania 
odpadów”. 

Organizatorem konkursu jest 
Zespół Świętokrzyskich i  Nadni-
dziańskich Parków Krajobrazowych. 
Przedszkolaki chętnie uczą się, jak 
dbać o środowisko naturalne z  jed-
noczesnym zrozumieniem jego 

znaczenia dla człowieka. Wykorzy-
stują odpady, np. butelki plastiko-
we, gazety, tekturowe opakowania 
jako środki dydaktyczne i elementy 
do zabaw. 

Oszczędnie gospodarują wodą. 
Segregują śmieci. Dzięki udziałowi 
w  konkursie przekonały się rów-
nież, że  z  odpadów można wyko-
nać ciekawe i  atrakcyjne zabawki. 
Na  konkurs wytypowano ORKĘ, 
która została wykonana z  opon. 
Autorami pracy są: (od  lewej) Ali-
cja Wiącek, Bartosz Gacoń i Marika 
Rządkowska. 

Dorota Błońska

Z inicjatywy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w ramach Gminnego 
Programu Profilaktycznego 
w dniu 28 września br. 
został zorganizowany rajd 
z elementami profilaktyki dla 
młodzieży I klas gimnazjum 
w Łagowie.

Celem w/w przedsięwzięcia było 
promowanie aktywnego wypoczyn-
ku wśród młodzieży z  pogadan-
ką na  temat zdrowego stylu życia. 
W rajdzie uczestniczyło 56 uczniów 
wraz z opiekunami: p. G. Kapicą, p. 

M. Woźniak-Gulińską, p. B. Hołody, 
p. A. Michalczyk, p. M. Dulną-Kot, 
p. A. Kotwą i p. Z. Zwolińskim.

Ponadto rajd był doskonałą oka-
zją do  poznania przez uczestników 
cennych zabytków przyrodniczych 
i  kulturowych położonych na  tere-
nie gminy Nowa Słupia. 

Na  koniec odbyło się ognisko 
w  Nowej Słupi wraz z  poczęstun-
kiem, który został zrefundowany 
przez Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Ła-
gowie, za co serdecznie dziękujemy.

Po ognisku uczniowie wrócili au-
tokarem do Łagowa. 

Nauczyciele GZS w Łagowie
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Plany budowy obwodnicy Łagowa 
w ciągu drogi wojewódzkiej numer 
756 nabierają coraz bardziej realnych 
kształtów. Pierwszy etap może zostać 
zrealizowany już w 2018 roku.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
–pan Adam Jarubas, Wójt Gminy Łagów – pan 
Paweł Marwicki oraz Dyrektor Świętokrzyskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich - Pan Damian 
Urbanowski rozmawiali w  piątek 30 września 
w  Łagowie o  planach i  projektach inwestycji 
w ciągu drogi 756. Zobaczyli także tereny, przez 
które ma przebiegać droga. W spotkaniu uczest-
niczył też członek Zarządu Powiatu Kieleckiego – 
pan Bogdan Gierada oraz Przewodniczący Rady 
Gminy – pan Marek Bartkiewicz. Według przygo-
towanej dokumentacji technicznej, inwestycja ma 
obejmować między innymi: budowę skrzyżowań, 
mostów, przepustów, rowów czy zjazdów publicz-
nych. Dokumentacja zawiera cztery warianty bu-
dowy. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach w oficjalnym stanowisku opowiedział 
się za wariantem V – „różowym”.

Wariant „różowy” oznacza, że  obwodnica 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 756 łączącej Staracho-
wice i Stopnicę koło Łagowa przebiegnie od wsi 
Płucki w  okolicach kapliczki przy wylocie z  Ła-
gowa do  Nowej Słupi na  wysokości skrzyżowa-
nia z drogą dojazdową do ulicy Dule. Następnie 
będzie prowadziła przez pola, łąki, dwa strumyki 
- Łagowica i Sosna oraz ominie dawny cmentarz 
żydowski (kirkut) od strony zachodniej. Planowa-
ne są na tym etapie dwa skrzyżowania typu rondo 
z drogą gminną nr 338015T (z Łagowa w stronę 
Zarąb) oraz drogą krajową nr 74. W tym miejscu 
kończy się odcinek, który ma być realizowany 
w pierwszym etapie, możliwym do realizacji już 
w 2018 roku. Realizacja tego fragmentu trwałaby 

około półtora roku.
Po  zakończeniu 

robót rozpoczną 
się przygotowania 
do  kolejnego etapu. 
Przyjęty wariant za-
kłada przebieg dro-
gi od  drogi krajowej 
z  rondami na  drodze 
gminnej 338001T 
(Łagów – Sędek) 
i  drodze powiatowej 
(ul. Bardzka). Wypro-
wadzenie obwodnicy 
planowane jest obok 
placu targowego w Woli Łagowskiej.

W sprawie planowanej budowy drogi 756 prze-
prowadzono konsultacje społeczne, które zakoń-
czyły się w styczniu 2016 roku. Z podsumowania 
wynika, że  projekt po  uwzględnieniu wniosków 
mieszkańców, został zaakceptowany przez społe-

czeństwo. Niestety, obwodnica drogi krajowej nu-
mer 74 to temat odległy. Powstanie dopiero wte-
dy, kiedy ruszy budowa ekspresowej „74”. Ta jest 
w planach dopiero po 2020 roku, nie ma jednak 
jeszcze konkretów.

/A.S./

Spotkanie władz gminy z marszałkiem w sprawie obwodnicy

LEGENDA:

ist. ciek wodny

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 1
(obwodnica m. Łagów)
proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 2
(obwodnica m. Łagów)
proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 3
(obwodnica m. Łagów)

proj. wg odrębnego opracowania - droga szybkiego ruchu S74

ist. droga krajowa

ist. droga wojewódzka

ist. droga gminna

Biuro Opracowywania Programów
i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Marcin Dobek

tel./fax (+48-82) 560-58-27
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

w
w

w
.lispus.pl

e-m
ail: biuro@

lispus.pl

Urzad Gminy Łagów
ul. Iwańska 11
26-025 Łagów

Świętokrzyski Zarzad Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagielońskia 72

25-602 Kielce

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 4
(obwodnica m. Łagów)
proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 5
(obwodnica m. Łagów)

 Q Wspólne zdjęcie władz Gminy Łagów wraz z Marszałkiem w miejscu 
przyszłej obwodnicy.

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łagowie

W czwartek 13 października 
br. odbyła się inauguracja roku 
akademickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łagowie. 

Uroczystość poprzedziła msza 
święta w  intencji UTW w  kościele 
parafialnym w  Łagowie pw. Św. Mi-
chała Archanioła, którą odprawił 
proboszcz parafii ks. Jerzy Beksiński. 
Po  mszy wszyscy zebrani przenieśli 
się do  budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Łagowie. Początek in-
auguracji rozpoczęto hymnem pań-

stwowym. Głos w  imieniu zarządu 
i  słuchaczy UTW zabrała Pani Pre-
zes Halina Janowicz-Girczys, któ-
ra serdecznie powitała wszystkich 
przybyłych gości. Swoją obecnością 
uroczystość uświetnili: Jan Lechicki – 
honorowy obywatel Łagowa, ks. Jerzy 
Beksiński – proboszcz parafii Łagów, 
Pan Bogdan Gierada – Członek Za-
rządu Powiatu Kieleckiego, Pan Pa-
weł Marwicki – Wójt Gminy Łagów, 
Pan Zdzisław Zwoliński – Prezes 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz 
Prezes Rozwoju Gminy Łagów, Pani 

Małgorzata Sitarz – Skarbnik Gmi-
ny Łagów, Pani Ewa Mikulko – Z-ca 
Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół 
w  Łagowie. Następnie głos zabrała 
Wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w  Łagowie Pani dr Jadwiga 
Kamińska. Słuchacze UTW w Łago-
wie złożyli przysięgę. Po tym nastąpi-
ło wspólne odśpiewanie „Gaudeamus 
Igitur”. Z  kolei ks. proboszcz Jerzy 
Beksiński wygłosił wykład inaugu-
racyjny na  temat „Religie Świata”. 
W  międzyczasie każdy mógł skosz-
tować przepysznych wypieków jakie 

przygotowali słuchacze łagowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
miejscowych, regionalnych wyro-
bów wędliniarskich. Na zakończenie 
wystąpił zespół „Passionata", który 
działa w  Klubie Seniora w  Kielcach 
przy ulicy Jeziorańskiego 75, ze 
spektaklem „Tańce i  melodie świa-
ta”- muzyczne zaułki. W sposób bar-
dzo profesjonalny tańcem i śpiewem 
uświetnili otwarcie drugiego roku 
UTW w Łagowie.

Beata Król
Dominika Chylińska

 Q Uroczysta msza w kościele parafialnym w Łagowie. Q Zaproszeni goście na Inauguracji UTW.

 Q Warianty przebiegu obwodnicy Łagowa.
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Nowy parking przy 
Cmentarzu w Łagowie

 Q Nowy parking przy Cmentarzu w Łagowie.

Kwestia braku miejsc postojowych 
przy nekropolii w  Łagowie wra-

cała najczęściej na początku listopada 
przy okazji dnia Wszystkich Świę-
tych. Nowy parking rozwiąże tego 
dnia problemy kierowców. Okaże 
się on przydatny również przy okazji 
nadchodzących świąt Bożego Naro-
dzenia, kiedy odwiedza się nie tylko 
bliskich i rodzinę w domach, ale rów-
nież groby tych, którzy odeszli. Nowe 
miejsca postojowe zostały zlokalizo-

wane na wyłączonym z ruchu odcinku 
drogi powiatowej. Na samym nowym 
parkingu zmieści się ok. 30 samocho-
dów osobowych. Zostało wykonane 
oznakowanie poziome oraz pionowe, 
ponadto zamontowano bariery w po-
staci słupków drogowych, które unie-
możliwiają wjazd samochodom cięża-
rowym na nowo wyznaczone miejsca 
parkingowe. Inwestycja kosztowała 
Gminę 67.670,69 złotych brutto.

Paweł Domański

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów 
po raz IV organizuje kwestę  

„Ratujmy zabytkowe nagrobki".
Dotychczas z zebranych środków odnowiono 2 piękne kamienne 

nagrobki. Obecnie trwają prace nad odbudową żeliwnej konstrukcji 
z 1850 r. Mamy nadzieję iż iw tym roku nie braknie kwestujących, 
a ofiarność mieszkańców i gości pozwoli uratować od zapomnienia 
kolejny nagrobek-świadek naszej historii i dziedzictwa. Kwestę za-
czynamy już od piątku a kończymy 1 listopada.

Zapraszamy do udziału w tej szlachetnej akcji.

Zachęcamy do korzystania  
z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK)
Urząd Gminy w Łagowie zachęca wszystkich mieszkańców za-

mieszkałych nieruchomości do korzystania z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest zlokalizowany 
w miejscowości Płucki 22 (czynny od czwartku do soboty, w go-
dzinach 10.00 – 18.00). PSZOK  przyjmuje nieodpłatnie każdą 
ilość odpadów komunalnych pochodzących wyłącznie z nierucho-
mości zamieszkałych, tj. gospodarstw domowych.  Dostarczone 
przez właścicieli nieruchomości/mieszkańców odpady przyjmowa-
ne są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Do PSZOK-u można oddać:

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 komu-

nalne,
8.  papier i tekturę,
9.  tworzywa sztuczne,
10.  szkło,
11.  odpady wielomateriałowe,
12.  popiół
Wszelkich informacji o pracy punktu udziela osoba obsługująca 

PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu: 41 35 35 027.
Ponadto Urząd Gminy w Łagowie przypomina, iż nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi objął bez wyjątku wszyst-
kie nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy. Opłata za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi ustalona przez Radę Gminy 
Łagów obejmuje bez wyjątku wszystkich właścicieli nieruchomości, 
którzy zamieszkują na terenie Gminy Łagów, ma charakter stałej 
opłaty ryczałtowej, miesięcznej i jest zależna od ilości osób zamiesz-
kujących w gospodarstwie domowym. Przypominamy, że w ramach 
opłaty za odpady mieszkańcy mogą bez dodatkowych kosztów 
oddać dowolną ilość odpadów zmieszanych i selektywnych.

Informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów, odpady z me-
tali (np. puszki aluminiowe, puszki po konserwach, drobne odpady 
z metali) należy zbierać „u źródła” w workach  w kolorze żółtym, 
razem z odpadami z tworzyw sztucznych i odpadami wielomate-
riałowymi. Odpady te będą odbierane przez przedsiębiorcę bezpo-
średnio sprzed zamieszkałych nieruchomości.

Po raz XII ruszyła edycja 
Funduszu Stypendialnego 
„Sakiewka Zbója Madeja”.

 Q Stypendyści- „Sakiewki Zbója Madeja”.

Fundusz ten realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Łagów dzięki współpracy z Fundacją 
im. Stefana Batorego w  Warszawie, 
wspierany przez Fundację Qvo Vadis 
Rodziny Gavellów. W bieżącym roku 
inicjatywa uzyskała aprobatę władz 
lokalnych gminy Łagów i  Nowa 
Słupia. Radni i Wójtowie tych gmin 
uznali tę inicjatywę za cenną i wspar-
li finansowo projekt.

Celem programu jest wspieranie 
uczniów gimnazjum w gminach: Ła-
gów, Brody i  Nowa Słupia osiągają-
cych wysokie wyniki w nauce i zaan-
gażowanych w działalność społeczną .

Pomoc udzielana jest w  formie 
pieniężnych stypendiów przyznawa-
nych na dany rok szkolny.

Warto wspomnieć, iż  w  woje-
wództwie świętokrzyskim tylko 
w trzech gminach w/w fundusz jest 
realizowany, a  mianowicie w  Kiel-
cach, Końskich i  Łagowie. Nasza 
gmina w  porównaniu z  pierwszy-
mi dwoma jest bardzo niewielka, 
niemniej jednak nasi stypendyści 
osiągnęli bardzo dużo. We wszel-
kich podsumowaniach Fundacji im. 
Stefana Batorego działalność Fun-
duszu Stypendialnego „Sakiewka 
Zbója Madeja” stawiana jest za wzór 
do naśladowania przez inne organi-
zacje pozarządowe.

Aby otrzymać wsparcie Fundacji 
im. Stefana Batorego Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminny Łagów musiało 
zebrać własne środki, które Funda-
cja pomnożyła o 100%.

Funduszy tych nie udałoby się 
zebrać, gdyby nie wsparcie darczyń-

ców, którymi w tym roku są:
Samorząd Gminy Łagów,
Anna i Andrzej Nadziałek,
Sylwester Łata,
Aneta i Piotr Krowińscy
Jolanta i Marcin Gadowscy,
Wiesław Nawrocki,
Zbigniew Wiącek,
Radni Rady Gminy: Waldemar 

Sitarski, Ewelina Łata, Bogdan Si-
wonia, Wojciech Błosiński, Hanna 
Ozdoba, Izabela Garbacka Łach, 
Marek Bartkiewicz, Józef Wójcik, 
Mirosław Duda.

Ewa i Marcin Aplas,
Paweł Marwicki,
Małgorzata Sitarz
Andrzej Wiącek
Marta Kozłowska
Alina i Józef Kamińscy
Urszula i Rafał Krowińscy
Bank Spółdzielczy w  Ostrow-

cu/o Łagów.
Wielkie podziękowania należą się 

darczyńcom którzy od lat wspierają 
ta szlachetną idee.

W  tym roku do  rąk stypendy-
stów w trzech gminach przekażemy 
prawie 30 tyś. z  czego dla uczniów 
gimnazjum w Łagowie ponad 16 tys.

Stypendium otrzymało 23 
uczniów w tym 12 z Łagowa, którzy 
dzięki wsparciu finansowemu mogą 
realizować, rozwijać swoje pasje 
i  zainteresowania będąc jednocze-
śnie aktywnymi w pracy dla środo-
wiska lokalnego. Stypendia zostały 
wręczone 17 października w świetli-
cy Środowiskowej w Łagowie.

Prezes Stowarzyszenia 
Zdzisław Zwoliński
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Odbiór drogi gminnej Wola 
Łagowska - Pustka

 Q Symboliczne przecięcie wstęgi.

Remont drogi Wola Łagowska
-Pustka to  inwestycja o  którą 

wnioskowali od dawna mieszkańcy, 
radny oraz sołtys. Wychodząc na-
przeciw potrzebom mieszkańców, 
Wójt Gminy podjął decyzję o  jej 
realizacji w  br. W  odbiorze drogi 
i  symbolicznym przecięciu wstęgi 
uczestniczyli: Paweł Marwicki - 
Wójt Gminy Łagów, Tadeusz Kotwa 
– radny Gminy Łagów, Marian Duda 
– sołtys sołectwa Wola Łagowska, 
mieszkańcy oraz wykonawcy.

W  ramach zadania wyremonto-
wany został odcinek o długości 640 
m. Wykonana została podbudowa 
z  kruszywa, nawierzchnia asfalto-
wa, przepusty, utwardzono pobocza 
po  obu stronach drogi i  odmulono 

rowy. Dofinansowanie na  remont 
to koszt 140.121,00 zł, wkład własny 
to środki gminy Łagów w wysokości 
80.091,92 zł Całkowity koszt inwe-
stycji to 220.212,92 zł.

Dzięki tej inwestycji nastąpiła 
poprawa połączenia drogi gminnej 
z drogą powiatową oraz dostępności 
lokalnych ośrodków gospodarczych 
i instytucji świadczących usługi pu-
bliczne dla lokalnej społeczności. 
Powstała w  ten sposób infrastruk-
tura drogowa poprawi komfort 
jazdy, zwiększy bezpieczeństwo po-
ruszania się po  drogach nie tylko 
pojazdów, ale i  pieszych, a  tym sa-
mym wzrośnie jakość życia naszych 
mieszkańców.

/A.S./

Podpisanie umowy 
na remont drogi gminnej 
Wola Łagowska (Kącik)  
- Gęsice

 Q Wójt Gminy Łagów pan Paweł Marwicki odbierający z rąk Wojewody 
umowę na remont drogi Wola Łagowska (Kącik)-Gęsice.

17 października br. w  Świętokrzy-
skim Urzędzie Wojewódzkim 

Wójt Gminy Łagów -pan Paweł Mar-
wicki  wraz ze Skarbnikiem - panią 
Małgorzatą Sitarz uroczyście podpi-
sali umowę na  remont drogi gminnej 
nr  338049T Wola Łagowska (Kącik) 
- Gęsice. 

Remont będzie polegał na  wykona-
niu warstwy odsączającej z piasku oraz 
podbudowie z kruszywa niezwiązanego 
mechanicznie, warstwy ścieralnej z  be-
tonu asfaltowego, poboczy utwardzo-

nych materiałem kamiennym, odmu-
leniu istniejących rowów, remoncie 
przepustu drogowego oraz przepustów 
zjazdowych. Długość odcinka to 555 
metrów bieżących. Inwestycja będzie 
realizowana w  ramach programu wie-
loletniego pod nazwą Program Rozwoju 
Gminnej i  Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej  na lata 2016-2019. Całkowity 
koszt zadania to 155474,21 zł. Dofinan-
sowanie na inwestycję wyniesie 77737 zł.

Ref. Inwestycji 
i Zamówień Publicznych.

Nowe chodniki przy drodze gminnej  
oraz drogach powiatowych na terenie 
Gminy Łagów.

Gmina jest w  trakcie realizacji 
kilku zadań związanych z  po-

prawą bezpieczeństwa przy drogach 
nie tylko gminnych ale i  powiato-
wych zlokalizowanych na  terenie 
Gminy Łagów poprzez budowę 
chodników.

W  trakcie realizacji jest zadanie 
polegające na  wykonaniu chodnika 
przy drodze gminnej nr  338018T 
Piotrów Gułaczów – Piotrów Pod-
łazy o długości 680 mb. i szerokości 
1,0 mb. Kolejnym realizowanym 
zadaniem jest budowa chodni-
ków przy drogach powiatowych: - 
nr 0338T Łagów – Sędek – Czyzów 
– Wola Wąkopna o długości 300 mb 
i szerokości 1,5 mb., - nr 0348T Or-

łowiny Sędek o długości 50mb i sze-
rokości 1,5 mb. – nr 0345T Wola 
Łagowska – Gęsice – Niwa o długo-
ści 1.000mb. i szerokości 1,5 mb. In-
westycje związane z  budową chod-
ników przy drogach powiatowych 
będą kosztowały 367.532,61 złotych 
brutto, przy czym Gmina współfi-
nansuje to zadanie w wysokości 50% 
kosztów. Planowany termin zakoń-
czenia powyższych inwestycji został 
ustalony do dnia 30.11.2016r. Budo-
wa nowych chodników w ciągu dro-
gi gminnej oraz dróg powiatowych 
przyczyni się do  poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców i użytkowni-
ków drogi.

Paweł Domański  Q Budowa chodnika w Sędku.  Q Budowa chodnika w Piotrowie.
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Łagowski Klub Sportowy z nową sekcją!

 Q Drużyna ŁKS Adamówki podczas meczu w Skarżysku-Kamiennej.

Pod koniec września br. przy 
klubie ŁKS została utworzona 
nowa sekcja dotycząca 
wyłącznie siatkówki. Nowy 
twór powstał na bazie 
drużyny „Adamówki” Łagów 
prowadzonej od przeszło 
trzech lat pod opieką trenera 
Adama Stępnia. 

Na  skutek dotychczasowych 
sukcesów i  rosnących umiejętności 
zawodniczek prowadzący, wspólnie 
z  zespołem podjął starania o  stwo-
rzenie klubu siatkarskiego z  praw-
dziwego zdarzenia oraz jego udział 
w  rozgrywkach ligowych organizo-
wanych przez Świętokrzyski Zwią-
zek Piłki Siatkowej. Dzięki wsparciu 
lokalnych sponsorów, Gminy Łagów 
oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Gmi-
ny Łagów we wrześniu udało się 
w  ramach klubu ŁKS, uruchomić 
sekcję siatkarską. Następnie zespół 
ŁKS „Adamówki” został zgłoszony 
do  Siatkarskiej Świętokrzyskiej III 
Ligi Kobiet. 17 października siatkar-
ki z  Łagowa rozegrały swój pierw-
szy mecz. Zmierzyły się w  Skarży-
sku-Kamiennej z  tamtejszą „Galą”. 

Po pierwszych dwóch setach rywalki 
prowadziły już 2:0. Pierwszego seta 
łagowianki przegrały do 13, w dru-
giego w  stosunku 25:17. Wydawało 
się, że trzeci set będzie formalnością 
dla doświadczonych skarżyszcza-
nek, jednak tak się nie stało. Młode 
zawodniczki z Łagowa podjęły wal-
kę i w trzecim secie pokonały gospo-
dynie 25:17. To zwycięstwo pozwoli-
ło uwierzyć, że jeszcze nie wszystko 
stracone i  udowodniły to  również 
w czwartej odsłonie spotkania, któ-
rą wygrały 25:18. O  zwycięstwie 
w tym meczu zadecydował więc tie 
– break, w którego po zaciętej wal-
ce zespół ŁKS przegrał 15:9 i  całe 
spotkanie 3:2. Dzięki walce do koń-
ca i  doprowadzeniu meczu do  pię-
ciu setów, Łagów wywalczył cenny 
punkt na trudnym terenie. Aktualne 
wyniki i  tabele rozgrywek można 
śledzić na stronie internetowej PZPS 
Kielce oraz w  gazecie „Echo Dnia”. 
Następny mecz ŁKS „Adamówki” 
rozegra u  siebie na  hali Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie. Przeciw-
nikiem będzie renomowany ZSOMS 
Ostrowiec Św. Serdecznie zaprasza-
my kibiców i sympatyków siatkówki 

4 listopada (piątek), godz. 18⁰⁰. Ter-
minarz meczów grupowych druży-
ny ŁKS „Adamówki” Łagów: 

2016-11-04 (18:00 hala GZS Ła-
gów) ŁKS Łagów – ZSOMS SMS 
Ostrowiec

2016-11-24 (19:00 hala UJK, ul 
Świętokrzyska 21H ) KU AZS UJK 
Kielce – ŁKS Łagów

2016-12-02 (18:00 hala GZS Ła-
gów) ŁKS Łagów – AZS Politechni-
ka Świętokrzyska

2016-12-09 (18:00 hala GZS Ła-
gów) ŁKS Łagów – MKS Gala Skar-
żysko

2017-01-13 (18:00 hala ZSOMS, 
Ul. Żeromskiego 5) ZSOMS SMS 
Ostrowiec – ŁKS Łagów

2017-01-20 (18:00 hala GZS Łagów) 
ŁKS Łagów – KU AZS UJK Kielce

2017-01-25 (18: 00 hala PŚ,  
ul. 1000 lecia PP 7) AZS Politechni-
ka Świętokrzyska – ŁKS Łagów

Adam Stępień


