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Piknik Rodzinny 
w Lechówku

Na zaproszenie pań z  miejsco-
wego Koła Gospodyń Wiejskich 
przybyło wielu mieszkańców naszej 
gminy. Imprezę poprzedziła msza 
święta przy szkole podstawowej. 

 Q Czytaj na str. 5

Dożynki Gminne 
2016

Tegoroczne Dożynki Gminne 
już za nami. Święto plonów rozpo-
częło się tradycyjnie zbiórką  dele-
gacji dożynkowych z wieńcami na 
placu rynkowym. 

 Q Czytaj na str. 3

 Q Tegoroczny laur konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy otrzymało sołectwo Płucki  

Dożynki Gminne 2016

Tegoroczne Dożynki Gminne już 
za nami. Święto plonów rozpo-

częło się tradycyjnie zbiórką  dele-

gacji dożynkowych z wieńcami na 
placu rynkowym. W tym roku było 
ich 13. Wieńce zostały poddane oce-

nie komisji, która miała wyłonić ten 
najpiękniejszy.

 Q Czytaj na str. 3

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół, Grono Pedagogiczne,Drodzy Uczniowie

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2016/2017 pragniemy złożyć 
Wszystkim Uczniom życzenia wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia 
zamierzonych celów oraz pogłębiania swojej wiedzy. Życzymy Wam 

Drodzy Uczniowie, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem nauki 
i wytężonej pracy, ale niosły ze sobą również wiele radości i zadowolenia 
z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień, a wasze osiągnięcia na 

polu nauki godnie i chlubnie promowały oświatę Gminy Łagów. Dyrekcji, 
nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy, aby ten rok stał się okresem 
spokojnej pracy i zadowolenia z postępów i osiągnięć uczniów, a także by 
przyniósł wiele satysfakcji zawodowej. Życzymy wszystkim wzajemnej 

życzliwości, zaufania, wytrwałości w realizacji zadań jakie stawia przed 
Wami trudny proces edukacji oraz zachowania jak najlepszych wspomnień 

z pobytu w szkolnych murach.

Przewodniczący Rady Gminy Łagów
Marek Bartkiewicz

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Gmina Łagów

Informacja 
Informujemy, że w dniu 25 wrze-

śnia 2016 roku odbędą się w Łago-
wie zawody sportowo – pożarnicze 
jednostek OSP z  terenu Gminy 
Łagów. Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy.
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 Q Pamiątkowe zdjęcie dzieci z Wójtem Gminy Łagów - panem Pawłem Marwickim i przedstawicielami PGE

PGE Dystrybucja S.A. rozdaje dzieciom 
energetyczne tornistry

PGE Dystrybucja S.A. Od-
dział Skarżysko-Ka-

mienna tuż przed rozpoczęciem 
roku szkolnego przekazało naj-
młodszym dzieciom z terenu Gminy 
Łagów tornistry wyposażone w wy-
prawki szkolne …i dobrą energię.

Akcja pod nazwą „Energetyczny 
Tornister” ma swoją czwartą edy-
cję. Prowadzona jest we współpracy 
z  Ośrodkami Pomocy Społecznej 
i  przewiduje pomoc dla najbardziej 
potrzebujących. W  tym roku tor-
nistry zostały wręczone dzieciom  

z  klas 1 - 3. W  Gminie Łagów uro-
czyste spotkanie połączone z  wrę-
czeniem tornistrów odbyło się 25 
sierpnia, przy udziale Wójta Gminy 
Łagów - pana Pawła Marwickiego 
oraz przedstawicieli PGE Dystrybu-
cja Oddział Skarżysko-Kamienna, 

podczas którego tornistrami obdaro-
wano 30 dzieci. W  plecakach szkol-
nych dzieci znajdą: zeszyty, piórniki 
z pełnym wyposażeniem, farby, kred-
ki, mazaki, bloki rysunkowe i  tech-
niczne, bibułę, papier kolorowy, klej, 
nożyczki oraz plastelinę. /B.D/

Dzieci z gminy Łagów z wizytą 
w Warszawie

 Q Dzieci z terenu gminy Łagów przed Grobem Nieznanego Żołnierza

 Q Wspólne zdjęcie uczestników wycieczki przed Dzwonem Zygmunta w 
Warszawie

W dniu 25 sierpnia 2016 grupa 
dzieci z miejscowości: Nowy 
Staw, Gęsice i Duraczów – 
uczniów Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum, udała się na 
wycieczkę do Warszawy. 

Wyjazd zorganizowały: pani Ewe-
lina Łata – radna Gminy Łagów, pani 
Grażyna Grzesik – sołtys sołectwa 
Nowy Staw, pani Bożena Utnik – sołtys 
sołectwa Gęsice oraz pani Stanisława 
Żebrowska – sołtys sołectwa Duraczów. 
Uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie stoli-
cy od Starego Miasta, gdzie wraz z prze-
wodnikiem spacerowali po Rynku oraz 
Placu Zamkowym. Interesującym prze-
życiem dla uczestników była możliwość 
obserwowania zmiany warty przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza. Kolejnym 
etapem wyjazdu była wizyta w  Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchały pani przewodnik, która 
w ciekawy sposób opowiedziała o pra-
cy i funkcjonowaniu polskiego Sejmu. 
Następnie wszyscy udali się na obiad 
do restauracji sejmowej. Ostatnim 
etapem wyjazdu była wizyta w Miej-
skim Ogrodzie zoologicznym, która 
sprawiła uczestnikom wiele radości. 
Wyjazd był doskonałą lekcją historii 
i WOS-u jednocześnie, a także formą 
aktywnego wypoczynku połączonego 
z integracją społeczną uczestników. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
panu Pawłowi Marwickiemu – Wójto-
wi Gminy Łagów za udostępnienie na 
ten cel autobusu będącego własnością 
gminy oraz mamom, które pomagały 
w opiece nad dziećmi.

Ewelina Łata 
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Dożynki Gminne 2016
Tegoroczne Dożynki 
Gminne już za nami. Święto 
plonów rozpoczęło się 
tradycyjnie zbiórką  delegacji 
dożynkowych z wieńcami na 
placu rynkowym. 

W tym roku było ich 13. Wieńce 
zostały poddane ocenie komisji, któ-
ra miała wyłonić ten najpiękniejszy. 
W jej składzie znaleźli się: Przewod-
niczący komisji - pan Zbigniew Me-
ducki - Z-ca Wójta Gminy Łagów; ks. 
Jerzy Beksiński – Proboszcz Parafii 
pw. Św. Michała Archanioła w Łago-
wie; pani Agnieszka Łodej – Dyrektor 
Biura Zarządu Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej w  Kielcach; pan Robert 
Szwagierczak – Kierownik Oddziału 
Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznic-
twa Lekarskiego KRUS Kielce; Wie-
sław Nawrocki – Dyrektor Gmin-
nego Zespołu Szkół w  Łagowie. Po 
ocenie wieńców w  zwartym pocho-
dzie delegacje, poczty sztandarowe, 
władze gminy, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy przeszli do kościoła na 
uroczystą mszę świętą. Po części ko-
ścielnej nastąpił przemarsz na rynek, 
gdzie Wójt Gminy Łagów pan Paweł 
Marwicki wraz ze Starostami doży-
nek serdecznie powitali zaproszo-
nych gości.

Starostowie, czyli pani Anna 
Łata oraz pan Waldemar Mizera 
oficjalnie przekazali panu Wój-
towi jako gospodarzowi dożynek 
bochen dożynkowego chleba. Po 
tym symbolicznym geście wszyscy 
zebrani odśpiewali zawsze chwyta-
jącą za serce Rotę. Jako że podczas 
przekazania chleba dożynkowego 
gospodarz obiecał go mądrze i spra-
wiedliwie dzielić, to też Wójt Gminy 
Łagów wraz ze swym zastępcą pa-
nem Zbigniewem Meduckim, Prze-
wodniczącym Rady Gminy panem 
Markiem Bartkiewiczem oraz Staro-
stami dożynek poczęstowali wszyst-
kich uczestników dożynek przygo-
towanymi na tę okazję chlebkami.

W  kolejnej części uroczystości 
Pan Wójt podziękował serdecznie 

 Q Pamiątkowe zdjęcie Gminnego Związku Kombatantów i Więźniów 
Politycznych z Wójtem - panem Pawłem Marwickim oraz Przewodni-
czacym Rady Gminy  - panem Markiem Bartkiewiczem 

 Q Poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Łagów oraz korowód dożynkowy tuż przed uroczystą mszą świętą

 Q Starostowie dożynek - Anna Łata oraz Waldemar Mizera wraz z przybyłymi  gośćmi podczas przemarszu na rynek

 Q Tegoroczne święto plonów w Łagowie swoją obecnością zaszczyciło 
wielu zacnych gości

rolnikom za tegoroczne plony oraz 
za ich ciężką pracę. Następnie za-
brali głos zaproszeni goście również 
zwracając uwagę na trud rolników 
jaki wkładają, aby ziemia wydała 
dobre plony. Na koniec nastąpiło 
uroczyste wyprowadzenie pocztów 
sztandarowych m. in. Ochotniczych 
Straży Pożarnych z  terenu naszej 
gminy oraz Gminnego Związku 
Kombatantów i Więźniów Politycz-
nych RP.

Ważną częścią gminnego święta 
plonów było tradycyjne ośpiewy-
wanie wieńców dożynkowych przy-
gotowanych przez sołectwa z: Czy-
żowa, Lechówka, Łagowa, Nowego 
Stawu, Zbelutki Nowej, Piotrowa, 
Płucek, Rudy-Melonka, Sadkowa, 
Sędka, Starej Zbelutki, Woli Ła-
gowskiej, Zamkowej Woli. W  dość 
żartobliwych przyśpiewkach opisy-
wali swoją pracę, sołtysów, radnych 
i polityków.

Niestety, w  tym roku pogoda 
okazała się mało łaskawa dla orga-
nizatorów dożynek. Z  powodu nie-
sprzyjających warunków atmosfe-
rycznych (tj. intensywnych opadów 
deszczu) i  w  trosce o  bezpieczeń-
stwo uczestników imprezy podjęto 
decyzję o przerwaniu uroczystości.

Po ogłoszeniu tej smutnej in-

formacji Wójt Gminy Łagów wraz 
z  Przewodniczącym Komisji Kon-
kursowej odczytali wyniki konkursu 
na „Najpiękniejszy Wieniec Dożyn-
kowy”. Członkowie komisji uznali, iż 
tytuł najpiękniejszego wieńca tego-
rocznych dożynek zdobyło sołectwo 
Płucki. Ten wieniec reprezentował 
naszą gminę na Dożynkach Powia-
towych.

Dożynki Gminne w Łagowie zo-
stały objęte patronatem medialnym 
TVP Kielce, Radio Kielce oraz "Echo 

Dnia".
Podziękowania należą się rów-

nież sponsorom za udzielone wspar-
cie. W  tym roku to: Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych Łagów 
Sp. z o. o. oraz Masarnia w Sadkowie 
Paweł Haniecki.

Organizatorzy święta plonów 
składają serdeczne podziękowania 
dla pracowników gminy oraz na-
uczycieli za udział w organizacji te-
gorocznych dożynek.  

/A.S./
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 Q Odcinek drogi poddany grun-
townej przebudowie Q Pierwszy etap prac drogi Wola Łagowska - Pustka

W Woli Łagowskiej ruszyła długo 
oczekiwana przebudowa drogi Wola 
Łagowska - Pustka
Remont  drogi Wola Łagowska 
- Pustka to inwestycja, o którą 
wnioskowali od dawna 
mieszkańcy, Radny oraz 
Sołtys. 

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom mieszkańców Wójt  Gminy 
podjął decyzję o  jej realizacji w  br. 
Ponieważ jej koszt szacowany był 
na ponad 500 000 zł jedynym spo-
sobem na wykonanie przebudowy 
było pozyskanie środków zewnętrz-
nych.

W  styczniu br. przygotowano 
dokumentację i  złożono wniosek 
o dofinansowanie wniosków o przy-
znanie pomocy na operacje typu 
„Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” w  ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w  tym inwestycji 
w  energię odnawialną i  w  oszczę-
dzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata  2014-2020 z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW). Dzięki temu udało się 
pozyskać dofinansowanie w  wyso-
kości 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.

Celem projektu jest  poprawa po-
łączenia drogi gminnej z drogą po-
wiatową oraz dostępności lokalnych 
ośrodków gospodarczych i  instytu-

cji świadczących usługi publiczne 
dla lokalnej społeczności poprzez 
przebudowę drogi gminnej Wola 
Łagowska- Pustka.

W  ramach zadania wyremon-
towany zostanie odcinek o  długo-
ści 640 m. Tegoroczne zadanie to 
pierwszy etap prac w  ciągu drogi 
Wola Łagowska - Pustka, w   kolej-
nych latach samorząd planuje wyko-

nanie przebudowy pozostałej części 
odcinka drogi.

Obecnie trwają roboty ziemne 
związane z  wykonaniem podbudo-
wy oraz odmuleniem istniejących 
rowów. Już wkrótce będzie asfalt- 
zapowiada Wójt Gminy Łagów – Pa-
weł Marwicki.

Referat inwestycji i zamówień 
publicznych

Zakończono remont łazienki w Schronisku Młodzieżowym

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej

W lipcu br. został zakończony 
remont pomieszczenia 
łazienki w budynku 
Schroniska Młodzieżowego 
w msc. Łagów. 

Obiekt ten stanowi największą 
bazę noclegową na terenie gminy 
i  miejsce wypadowe dla turystów 
odwiedzających Łagów i  sąsiednie 
gminy. Odpowiednio przygotowana 
baza noclegowa przyciąga turystów 
i  zachęca do odwiedzania naszej 
gminy. W ramach ww. zadania  zo-
stały wykonane roboty budowlane  
w  celu dostosowania sanitariatu do 
obowiązujących wymagań. Remont 
obejmował w szczególności:

a)  wykonanie robót rozbiórko-
wych i  robót towarzyszących 
w  sanitariacie (pomieszczenia 
łazienka damska i  męska), 
skucie posadzek i  rozebranie 
okładzin ściennych  oraz roze-

branie ścianek z cegieł, a także 
ułożenie nowych płytek na 
ścianie oraz nowych podłóg;

b)  demontaż istniejącej stolarki 
drzwiowej oraz montaż nowej 
stolarki drzwiowej;

c)  wymiana pionów wod - kan 
w łazienkach, demontaż istnie-
jących urządzeń sanitarnych 
oraz osprzętu łazienkowego 
oraz montaż nowych urządzeń 
sanitarnych i osprzętu;

d)  wymiana instalacji elektrycz-
nych i  osprzętu oświetlenio-
wego.

Na ich wykonanie Gmina Ła-
gów otrzymała dotację na realizację 
przedsięwzięć promujących zasoby 
kulturowe regionu. Dotację dla jed-
nostek sektora finansów publicznych 
przyznawał Ośrodek Promowania 
i  Wspierania Przedsiębiorczości 
w Sandomierzu w ramach programu 
"Góry Świętokrzyskie naszą przy-

szłością" współfinansowanego przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 
programu  współpracy z  nowymi 
krajami członkowskimi Unii Euro-
pejskiej. W  ramach umowy nr 30/
SPPW/I/2016/SiK z  dnia 28 kwiet-
nia 2016 r. otrzymano wsparcie na  
realizację projektu pn. „Pierwszy 
Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa 
oraz XVIII Dni Łagowa” w  wyso-
kości 50 tys. zł. W  ramach przed-
miotowego projektu gmina zorga-
nizowana imprezę plenerowa oraz 
remont pomieszczeń w  schronisku 
Młodzieżowym.

Nadrzędnym celem projektu jest 
upowszechnienie potencjału lo-
kalnych zasobów przyrodniczych 
i  kulturowych gminy Łagów pod-
czas Pierwszego Ogólnopolskiego 
Festiwalu Zielarstwa oraz XVIII 
Dni Łagowa a  także wykorzystanie 
tych zasobów do poszerzenia oferty 
turystycznej gminy (regionu) oraz 
rozwoju produktów turystycznych. 
Obecnie trwają prace związane 
z opracowaniem folderu.

Referat inwestycji i zamówień 
publicznych
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Piknik Rodzinny w Lechówku

 Q Gospodarze pikniku - Koło Gospodyń Wiejskich z Lechówka

 Q Turniej piłki siatkowej podczas  imprezy w Lechówku

 Q Ze swoim programem artystycznym pojawiły się na scenie dzieci ze 
Szkoły Podstawowej z Lechówka

Na zaproszenie pań 
z miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich przybyło wielu 
mieszkańców naszej gminy. 

Imprezę poprzedziła msza święta 
przy szkole podstawowej. Następ-
nie Zarząd Stowarzyszenia „Koła 
Gospodyń z  Lechówka” serdecznie 
powitał zaproszonych gości, wśród 
których znalazł się pan Bogdan 
Gierada – Członek Zarządu Powia-
tu Kieleckiego, Wójt Gminy Łagów 
- pan Paweł Marwicki oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Łagów – 
pan Marek Bartkiewicz oraz radni: 
Stanisław Rycombel, Wojciech Bło-
siński, Zdzisław Zwoliński, Jan Do-
mański i  sołtysi w  osobach: Teresy 
Kamińskiej i  Adama Nadziałka. Po 

oficjalnych przemówieniach przy-
szła pora na występy dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Lechówku. 

Podczas imprezy rozegrane zo-
stały turnieje sportowe w  siatków-
kę i piłkę nożną, ponadto odbył się 
konkurs przeciągania liny i pchnię-
cia kulą. Dobrym obyczajem stało 
się wręczenie pucharów i  statuetek 
honorujących zwycięzców. Na za-
kończenie imprezy zagrał zespół 
„Siema”, który zjednoczył wszyst-
kich przybyłych przy wspólnej za-
bawie. Zarząd Stowarzyszenia „Kół 
Gospodyń Wiejskich z  Lechówka” 
dziękuje za wspólnie spędzony czas 
i  serdecznie zaprasza na następny 
piknik rodzinny, który odbędzie się 
już za rok. 

/A.S./

W dniu 4.09 br. o godz. 14 odbędą się uroczystości patriotyczne  
w Orłowinach, które rozpoczną się uroczystą mszą świętą. Obchody 

uświetni występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bodzentyna. Dla 
wszystkich chętnych zapewniamy transport do Orłowin.

Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy.

Serdecznie zapraszamy  
na patriotyczne uroczystości  

w Orłowinach
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 Q Panie z sołectwa Łagów podczas zajęć kulinarnych  Q Spotkanie degustacyjne przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze

Narodowe Czytanie połączone  
z zajęciami kulinarnymi w Łagowie

W dniu 29 lipca 2016 roku 
(piątek) odbyło się spotkanie 
inauguracyjne V edycji 
Narodowego Czytania. 

Tegoroczną lekturą jest "Quo 
vadis" Henryka Sienkiewicza. Spo-
tkanie prowadziła pani Małgorzata  
Gadowska – Skibińska, która za-

prosiła mieszkańców do wspólnego 
czytania. Po przeczytaniu lektury 
odbyły się zajęcia kulinarne, pod-
czas których upieczone zostały buł-
ki drożdżowe z nadzieniem jagodo-
wym według tradycyjnej receptury. 
Następnie odbyła się degustacja, 
na którą oprócz mieszkańców so-
łectwa Łagów pani Małgorzata Ga-

dowska - Skibińska zaprosiła przed-
stawicieli władz Gminy Łagów na 
czele z Wójtem Gminy Łagów – pa-
nem Pawłem  Marwickim , zastęp-
cą Wójta Gminy Łagów - panem 
Zbigniewem  Meduckim oraz Prze-
wodniczącym Rady Gminy Łagów 
- panem Markiem Bartkiewiczem 
i Skarbnikiem Gminy Łagów - pa-

nią Małgorzatą Sitarz. Spotkanie 
przebiegało  w   miłej i  sympatycz-
nej atmosferze. Panie chętnie opo-
wiadały o  domowych sposobach 
i pomysłach na tradycyjne wypieki 
przekazywanych z pokolenia na po-
kolenie.

/B.D/

 Q Zebrani interesariusze uczestniczący w spotkaniu

Spotkanie inauguracyjne interesariuszy na 
temat  „Opracowania Programu rewitalizacji 
dla Gminy Łagów na lata 2016-2023”

INFORMACJA
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Łagowie  

Dział Świadczeń  
Rodzinnych 

informuję, że zasiłek 
rodzinny i dodatki do 

zasiłku rodzinnego z tytułu 
podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole  
ponadgimnazjalnej  
za miesiąc wrzesień 
i październik 2016 r., 
wypłacane będą pod 

warunkiem dostarczenia 
zaświadczenia ze szkoły 

(z datą wrześniową)  
do 10 września 2016 r.

Rodzice których dzieci zamiesz-
kują w internacie dostarczają 

zaświadczenie z internatu 
(również z datą wrześniową), 

z adnotacją o zameldowaniu na 
pobyt czasowy w internacie.

Termin złożenia w/w zaświad-
czeń w tutejszym Ośrodku  

do 10 września 2016r.
Osoby które dostarczą 

zaświadczenia po 11 września 
2016 r. otrzymają zasiłek 

rodzinny i dodatki do zasiłku 
dopiero w październiku 

z wyrównaniem za wrzesień.
Program Rewitalizacji dla Gminy Łagów jest opracowywany w ramach projektu pn.  

„Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Łagów na lata 2016-2023” dofinansowanego  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  nr projektu PR.POPT/26/59/201

W dniu 24 sierpnia br. 
odbyło otwarte spotkanie 
z interesariuszami nt. 
„Opracowania Programu 
rewitalizacji dla Gminy Łagów 
na lata 2016-2023”, który 
uzyskał dofinansowanie 
w ramach konkursu 
dotacji „Przygotowanie 
programów rewitalizacji” 
ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Na spotkanie przybyli mieszkań-
cy gminy, sołtysi, radni, dyrektorzy 
szkół, aktywnie działających organi-
zacji pozarządowych na terenie gmi-
ny Łagów.  Zebranych powitał Wójt 
Gminy Łagów Paweł Marwicki, 
który podziękował  za przybycie na 
pierwsze spotkanie. Zachęcał miesz-
kańców, przedsiębiorców i przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych 
oraz instytucji publicznych do ak-
tywnego udziału w  spotkaniach, 
konsultacjach społecznych  oraz do 
zgłaszania uwag i  propozycji reali-
zacji inwestycji, które przyczynią się 
do przywrócenia ładu przestrzenne-
go, rozwoju gospodarczego, odbu-
dowy więzi społecznych, ochrony 
środowiska naturalnego, a  także 

do  zachowania dziedzictwa kultu-
rowego, a tym samym do  poprawy 
jakości życia mieszkańców gminy 
Łagów. W trakcie spotkania zostały 
wyjaśnione podstawowe informacje 
z zakresu rewitalizacji, partycypacji 
społecznej, a  także cele i  korzyści 
jakie niesie dla gminy opracowanie 
tego dokumentu strategicznego. 
Następnie została przedstawiona 
diagnoza czynników i  zjawisk kry-
zysowych wraz z opisem skali i cha-
rakteru potrzeb rewitalizacyjnych, 

a także dobre praktyki rewitalizacji. 
Po części prezentacyjnej  rozpoczęła 
się dyskusja o  inwestycjach priory-
tetowych dla rozwoju naszej gminy, 
o potrzebach mieszkańców.

Uczestnicy spotkania mieli za-
pewniony catering, który został 
sfinansowany z  dotacji przyznanej 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na Opra-
cowanie Programu Rewitalizacji. 

Referat inwestycji i zamówień 
publicznych 
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Akcja darmowych szczepień  
przeciwko grypie
We wrześniu br. na terenie 
Gminy Łagów odbędą 
się darmowe szczepienia 
przeciwko grypie. 

Z  tych szczepień mogą skorzy-
stać osoby powyżej 60 roku życia, 
które uprzednio wypełnią i  zło-
żą w  sekretariacie Urzędu Gmi-

ny w  Łagowie odpowiedni druk 
otrzymując równocześnie zaświad-
czenie, które umożliwi skorzysta-
nie z  bezpłatnego szczepienia. To 
wspólna akcja Gminy Łagów oraz 
spółki WIELMED świadczącej 
usługi zdrowotne na terenie naszej 
gminy. Obydwie instytucje podzie-
lą się obowiązkami. Gmina zakupi 

niezbędną partie szczepionek, na-
tomiast WIELMED przebada i  za-
szczepi w Ośrodku Zdrowia w Ła-
gowie i  Starej Zbelutce zgłoszoną 
grupę.

Program bezpłatnego profi-
laktycznego szczepienia jest bar-
dzo ważny szczególnie dla osób 
starszych nie posiadających zbyt 

dużo środków, aby móc zainwe-
stować w  odpowiednią ochro-
nę swego zdrowia. Szczepionki 
wspierają odporność i  zapobie-
gają infekcjom związanym z nad-
chodzącym okresem zimowym, 
a tym samym powodują mniejszą 
zachorowalność i  redukcję wizyt 
w przychodni.

INFORMACJA GOPS ŁAGÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie - Dział Świadczeń Rodzinnych informuje,  

że od 12 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa  
do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku na okres zasiłkowy 2016/2017.

Osoby, składające w tutejszym Ośrodku wniosek o zasiłek rodzinny 
wraz z przysługującymi dodatkami winny dostarczyć m.in.:

•  zaświadczenie o wysokości stypendiów uzyskanych w 2015 r.;
•  zaświadczenie od komornika albo oświadczenie o wysokości 

alimentów wyegzekwowanych w 2015 r.;
•  nakaz płatniczy za 2015 r. albo oświadczenie o wielkości go-

spodarstwa rolnego w 2015 r. (w przypadku posiadania gospo-
darstwa rolnego);

•  zaświadczenie z KRUS (w przypadku  pobierania zasiłku choro-
bowego  w 2015 r. - dołączają osoby podlegające ubezpieczeniu 
w KRUS);

•  zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do 
szkoły ponadgimnazjalnej;

•  dokument określający datę utraty dochodu - świadectwo pracy, pit 11;
• dokument określający wysokość uzyskanego dochodu - umowa o 

pracę oraz zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;

•  oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości docho-
du uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres za-
siłkowy .

•  oraz wszelkie dokumenty mające wpływ na przyznanie świad-
czeń rodzinnych;

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania administra-
cyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie ma pra-
wo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawi-
dłowego rozpatrzenia sprawy.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 
września 2016 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 
30 listopada 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2016 r., ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługują-
cych za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 r. (art. 26 
ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Program Rewitalizacji dla Gminy Łagów
Opracowanie dokumentu 
pn. „Program Rewitalizacji 
dla Gminy Łagów na lata 
2016-2023” umożliwi 
efektywne pozyskiwanie 
środków unijnych na różne 
działania planowane 
do realizacji na terenie 
Gminy Łagów w ramach 
„Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020”. 

Posiadanie tego dokumentu jest 
warunkiem niezbędnym do apli-
kowania o środki zewnętrzne w ra-
mach działania 6.5 „Rewitalizacja 
obszarów miejskich i wiejskich”.

Zgodnie z  definicją rewitalizacja 
to kompleksowy wieloletni program 
działań w  sferze społecznej oraz 
gospodarczej, przestrzenno-funk-
cjonalnej, technicznej i środowisko-
wej, inicjowany przez Radę Gminy 
w  celu wyprowadzenia obszaru 

problemowego na terenie gminy ze 
stanu kryzysowego poprzez nada-
nie mu nowej jakości funkcjonalnej 
i stworzenie warunków do jego roz-
woju.

Program Rewitalizacji opraco-
wywany zostanie zgodnie z  obo-
wiązującym stanem prawnym, Wy-
tycznymi Ministra Infrastruktury 
i  Rozwoju w  zakresie rewitalizacji 
w  programach operacyjnych na lata 
2014-2020, wymaganiami wynika-
jącymi z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz 
z  wszelkimi innymi obowiązujący-
mi dokumentami właściwymi ze 
względu na merytoryczną treść tego 
dokumentu.

Program jest inicjowany i uchwa-
lony przez Radę Gminy. Jego opra-
cowanie obejmuje trzy etapy:

1)  podjęcie uchwały przez Radę 
Gminy o przystąpieniu do spo-
rządzenia Programu,

2)  wykonanie diagnozy i  wyzna-

czenie obszarów zdegradowa-
nych i rewitalizacji,

3)  określenie przedsięwzięć rewi-
talizacyjnych.

Ważnym aspektem rewitaliza-
cji w  perspektywie 2014-2020 jest 
udział społeczeństwa i  konsultacje 
poszczególnych elementów Pro-
gramu Rewitalizacji. W  ramach 
uspołeczniania tego procesu została 
utworzona na stronie internetowej 
Gminy Łagów zakładka „Program 
Rewitalizacji Gminy Łagów 2016-
2023”, gdzie będą zamieszczane 
wszelkie dokumenty, dane oraz 
powołany zostanie Komitet rewita-
lizacyjny w skład, którego wejdą in-
teresariusze rewitalizacji: mieszkań-
cy, przedsiębiorcy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. Zada-
niem Komitetu będzie m.in.:

•  aktywne włączenie lokalnej 
społeczności w proces konsulta-
cji społecznych służący opraco-
waniu Programu Rewitalizacji,

•  zaproponowanie hierarchii 

potrzeb w  zakresie działań 
rewitalizacyjnych oraz opra-
cowanie listy najważniejszych 
przedsięwzięć zaplanowanych 
do umieszczenia w  Programie 
Rewitalizacji,

•  monitorowanie przebiegu oraz 
ocena efektywności i  skutecz-
ności realizacji Programu,

•  przedkładanie Wójtowi projek-
tów aktualizacji Programu.

Gmina Łagów zaprasza miesz-
kańców, a  także organizacje poza-
rządowe/przedsiębiorców do ak-
tywnego włączenia się w  tworzony 
dokument. Informacje w tej sprawie 
będą publikowane na stronie inter-
netowej Gminy w  zakładce „Pro-
gram Rewitalizacji Gminy Łagów 
2016-2023”. Gmina Łagów otrzyma-
ła dotację na opracowanie Programu 
Rewitalizacji  w ramach „Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna”.

Referat inwestycji i zamówień 
publicznych
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Realizacja programu  
„Usuwanie i utylizacja wyrobów  

zawierających azbest  
na terenie gminy Łagów” etap II w 2016 r.  

została dofinansowanaw ramach umowy dotacji  
nr 237/16 z dnia 19.07.2016 r. ze środków:

•  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 
kwota dotacji 3.092,04 zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania,

•  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 
kwota dotacji 4.417,20 tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,

•  Środki własne Gminy Łagów – 1.325,16 zł tj. 15% kosztów kwalifikowanych zadania.
Efektem ekologicznym zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierają-

cych azbest z terenu Gminy Łagów będzie:
•  oczyszczenie terenu Gminy Łagów z wyrobów zawierających azbest w ilości 2750 m2, 

tj. 30,25Mg,
•  eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy Łagów, 

poprzez sukcesywne likwidowanie negatywnego oddziaływanie azbestu na środo-
wisko, 

•  wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków dzia-
łania azbestu.

Sukcesywna likwidacja wyrobów niebezpiecznych w postaci materiałów i wyrobów 
zawierających azbest oraz unieszkodliwianie – poprzez składowanie na przeznaczo-
nym do tego celu składowisku odpadów w Dobrowie, gm. Tuczępy zmniejszy emisję 
włókien azbestu do środowiska, co znacznie wpłynie na zmniejszenie chorobotwórcze-
go działania azbestu.

Referat inwestycji  
i zamówień publicznych

 Q Drużyna ŁKS Łagów w pełnym składzie. Górny rząd od lewej: Tomasz 
Pustuła, Damian Piotrowicz, Roman Kowalski, Jakub Stachura, Karol 
Mojecki, Karol Stępnik, Karol Bęben, Albert Brudek, Marek Basąg 
i  Kamil Jaskuła. Dolny rząd od lewej: Rafał Buczkowski-testowany, 
Albert Bujakowski, Dawid Kołodziej, Cezary Banakiewicz, Karol Kot, 
Oleksii Shram, Mateusz Partyka, Jakub Zielonka i Michał Pustuła.

ŁKS Łagów- Jesień 2016

7 lipca ŁKS Łagów zainaugurował 
rozgrywki w  IV lidze meczem 

z  Olimpią-Pogoń Staszów.Mimo 
niezłej gry nie udało się piłka-
rzom naszego klubu zainkasować 
3 punktów i  mecz zakończył się 
remisem 2:2.

W porównanie do poprzedniego 
sezonu w  drużynie doszło do kilku 
zmian kadrowych. Barw naszego 
klubu nie będą już reprezentować: 
Mateusz Zacharski, Mateusz Fryc 
i  Bartłomiej Majcherczyk. Nowymi 
zawodnikami ŁKS zostali natomiast; 

Gmina  
Łagów

Oleksii Shram z  KSZO Ostrowiec, 
Karol Mojecki ze Spartakusa Dale-
szyce, Karol Stępnik ostatnio GKS 
Nowiny oraz nasi wychowankowie 
Jakub Zielonka, Dawid Kołodziej, 
Cezary Banakiewicz oraz Kamil Ja-
skuła-który wrócił z  wypożyczenia 
do KSZO Junior Ostrowiec Św.

HARMONOGRAM  
MECZÓW ŁKS ŁAGÓW  
W RUNDZIE JESIENNEJ

U siebie: 
•  07.08. (niedziela) - 17.30 PO-

GOŃ STASZÓW 2:2
•  28.08. (niedziela) - 17.00 HET-

MAN WŁOSZCZOWA
•  03.09. (SOBOTA) - 16.00 MO-

RAVIA MORAWICA
•  17.09. (SOBOTA) - 16.00 WI-

SŁA SANDOMIERZ
•  21.09. (ŚRODA) - 16.00 NEP-

TUN KOŃSKIE (przełożony 
z 17.08.)

•  02.10. (niedziela) - 15.00 
CZARNI POŁANIEC

•  09.10. (niedziela) - 15.00 NIDA 
PIŃCZÓW

•  22.10. (niedziela) - 14.00 ALIT 
OŻARÓW

•  05.11. (niedziela) - 13.00 ŁYSI-
CA BODZENTYN

Na wyjeździe:
•  13.08. (SOBOTA) - 11.00 NA-

PRZÓDJĘDRZEJÓW 1:2
•  11.08. (niedziela) - 17.00 

ZDRÓJ BUSKO ZDRÓJ - od-
wołany z powodu zalanego bo-
iska-nowy termin nie jest jesz-
cze znany

•  31.08. (ŚRODA) - 17.00 
LUBRZANKA KAJETANÓW

•  10.09. (niedziela) - 16.00 SPAR-
TA KAZIMIERZA WIELKA

•  24.09. (niedziela) - 16.00 PAR-
TYZANT RADOSZYCE

• 16.10. (niedziela) - 15.00 UNIA 
SĘDZISZÓW

• 29.10. (SOBOTA) - 11.00 KO-
RONA II KIELCE

• 13.11. (niedziela) - 13.00 NI-
DZIANKA BIELINY

G. Siwoń

Remont drogi 
dojazdowej 
w miejscowości 
Lechówek

 Q Droga dojazdowa do pół 
w miejscowości Lechówek

Wykonano remont 
drogi dojazdowej do pól 
w miejscowości Lechówek 
o długości 555 metrów 
i szerokości 3 metrów. 

Droga dojazdowa do pól stanowi je-
dyne połączenie znajdujących się w jej 
ciągu gruntów rolnych z drogą gminną 
338014T Lechówek przez wieś. Wyko-
nana droga w  znacznym stopniu po-
prawi warunki płynności ruchu oraz 
dojazd do gruntów rolnych. Remont 
drogi został dofinansowany z  Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Jeszcze w tym roku zostanie wyre-
montowany kolejny odcinek tej drogi 
w miejscowości Płucki.

/B.D./ 


