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Konsultacje z policją 

W dniu 17 lutego o godz. 13:00 
na sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Łagowie odbyły się kon-
sultacje społeczne z  przedstawi-
cielami policji: kom. Szymonem 
Kukulskim - Zastępcą Komen-
danta Komendy Miejskiej Policji 
w  Kielcach oraz asp. szt. Sławo-
mirem Gierkiem - Komendantem 
Komisariatu Policji w Rakowie nt. 
„Krajowej mapy zagrożeń bezpie-
czeństwa w Polsce˝.

 Q Czytaj na str. 3

„Tłusty czwartek” 
w sołectwie Łagów

4 lutego panie z sołectwa Łagów 
podtrzymując zwyczaj „Tłustego 
czwartku” w  świetlicy wiejskiej 
w  budynku OSP w  Łagowie zor-
ganizowały smażenie paczków 
według starych i  sprawdzonych 
przepisów swoich mam i babć. 

 Q Czytaj na str. 4

Nowy wariant 
obwodnicy Łagowa 
Obwodnica Łagowa ma przede 

wszystkim przenieść ruch pojazdów 
samochodowych z  centrum Łago-
wa na nowo wybudowany odcinek 
drogi, co zapewne poprawi komu-
nikację, parametry techniczne oraz 
w  zasadniczy sposób wpłynie na 
bezpieczeństwo użytkowników ru-
chu drogowego. 

 Q Czytaj na str. 7

Lech Dyblik 
z wizytą 
w łagowskiej 
szkole
17 lutego na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ła-

gowie odbyło się spotkanie dzieci i  młodzieży z  Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie z aktorem teatralnym i filmowym 
Lechem Dyblikiem. Czytaj na str. 3

Przewodniczący Rady  
Gminy Łagów

Marek Bartkiewicz

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Z okazji Święta Kobiet  
wszystkim Paniom,  
a w szczególności  

mieszkankom Gminy Łagów  
składamy najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, szczęścia,  
wszelkiej pomyślności,  

spełnienia marzeń  
oraz sukcesów  

w życiu zawodowym i osobistym. 
Życzymy również,  

aby każdy kolejny dzień  
przynosił same szczęśliwe chwile,  

a uśmiech gościł  
na Waszych twarzach zawsze,  

nie tylko w tym  
szczególnym dniu.
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Znany aktor Lech Dyblik z wizytą 
w łagowskiej szkole
17 lutego na sali 
gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Łagowie 
odbyło się spotkanie dzieci 
i młodzieży z Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie 
z aktorem teatralnym 
i filmowym Lechem Dyblikiem. 

Artysta wystąpił ze swoim pro-
jektem edukacyjno – artystycznym 
pn. „Kuszenie śmierci”. To opowieść 
o jego uzależnieniu od alkoholu i wal-
ce jaką stoczył, aby wyjść z  nałogu. 
Przez swoje doświadczenie zwraca 
uwagę młodym ludziom na to w jaki 
sposób bardzo łatwo można wpaść 
w uzależnienie nie tylko od alkoholu, 
ale i narkotyków, dopalaczy czy nawet 
internetu. Zawsze podkreśla fakt, iż 
droga do nałogu jest bardzo podobna 
w każdym z powyższych przypadków. 
Dlatego przez swoje występy w wielu 
placówkach oświatowych promuje 
wśród młodzieży profilaktykę w dzie-
dzinie uzależnień (zachowania an-
tyalkoholowe i  antynarkotykowe), 
lansuje zdrowy styl życia, nakreśla 
właściwy stosunek do otaczającego 
nas świata. 

Lech Dyblik dzięki prostocie 
wypowiedzi i  autentyczności przed-
stawianych relacji, sprawia że naj-
ważniejsze informacje docierają do 
odbiorców w  sposób szybki i  sku-
teczny. Ma to kolosalne znaczenie 
szczególnie w  przypadku edukacji 
dzieci i młodzieży. Dlatego też licznie 
zebrani uczniowie ze szkoły pod-
stawowej, gimnazjum i  zasadniczej 
szkoły zawodowej z  Łagowa wysłu-

 Q Licznie zebrana młodzież z uwagą wysłuchała programu Lecha Dyblika

 Q Dyrektor GZS w Łagowie witający znamienitego gościa

 Q Aktor chętnie pozował do zdjęć wraz z uczniami ze szkoły w Łagowie

chali jego historii z uwagą i zacieka-
wieniem. Na koniec występu każdy 
mógł zdobyć autograf i  zrobić sobie 
zdjęcie z artystą. 

Sądząc po reakcjach uczestników, 
tego typu przedsięwzięcie spotyka 
się z bardzo pozytywnymi reakcjami 
i  opiniami. Takie spotkania z  auten-
tycznymi ludźmi o bogatej przeszło-
ści pomagają szczególnie młodym 
ludziom odnaleźć się w  realnym ży-
ciu i uczą odpowiednio reagować na 
konkretne problemy.

Serdeczne podziękowania dla 
Pani Eweliny Łaty - Przewodniczą-
cej Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz całej 
komisji za pomoc i wsparcie w orga-
nizacji wizyty Lecha Dybika.

/A.S./
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Szkolenie  Pszczelarzy

 Q Licznie zebrani pszczelarze w trakcie szkolenia

Konsultacje społeczne z policją nt. „Krajowej 
mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”

 Q Policjanci podczas omawiania jednego z zagadnień

W dniu 17 lutego o godz. 13:00 
na sali konferencyjnej Urzę-

du Gminy w  Łagowie odbyły się 
konsultacje społeczne z  przedsta-
wicielami policji: kom. Szymonem 
Kukulskim - Zastępcą Komendanta 
Komendy Miejskiej Policji w  Kiel-
cach oraz asp. szt. Sławomirem 
Gierkiem - Komendantem Komisa-
riatu Policji w  Rakowie nt. „Krajo-
wej mapy zagrożeń bezpieczeństwa 
w Polsce˝. Policjanci podzielili spo-
tkanie na odpowiednie działy:
-  bezpieczeństwo publiczne w  lo-

kalnym społeczeństwie;
-  rola podmiotów poza policyjnych 

na rzecz bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego;

-  mapa zagrożeń- rola i zadania;

-  różnice w budowaniu map zagro-
żeń w lokalnym społeczeństwie;

-  badania społeczne jako element 
diagnozowania zagrożeń na po-
ziomie miasta, powiatu i gminy.

-  analiza zaistniałych i  planowa-
nych zmian w  poszczególnych 
obszarach mapy zagrożeń jako 
determinant właściwego zarzą-
dzania bezpieczeństwem;

-  mapa zagrożeń w zarządzaniu bez-
pieczeństwem w ruchu drogowym.
Przy każdym zagadnieniu od-

bywała się merytoryczna dyskusja, 
z  której wypływały rzeczowe wnio-
ski. Będą one zapewne cenne dla 
wszystkich uczestników konsultacji 
i  pomogą poprawić nasze wspólne 
bezpieczeństwo.  /A.S./

W  dniu 30.01.2016r. w  remizie 
Strażackiej w Łagowie odbyło 

się zebranie pszczelarskie. 
W  pierwszej części zebrania od-

było się szkolenie z  zakresu gospo-
darki pasiecznej z tematów:
1.  Gospodarcze znaczenie pszczoły 

miodnej.
2.  Praca w ulach warszawskich po-

szerzanych.
3.  Zwalczanie warrozy.
4.  Metody poddawania matek 

pszczelich.
Wykładowcą był Pan Sławomir 

Trzybiński. Druga część spotkania 
to rozmowy kuluarowe z  przedsta-
wionych tematów szkoleniowych.

Jednocześnie informujemy, że 03 
kwietnia 2016r. o godz. 10.00 w re-

mizie strażackiej w  Łagowie odbę-
dzie się spotkanie pszczelarskie. 

Będzie to ostateczny termin 
opłacenia składek OC od pasiek 
w kwocie 6 zł od pasieki 50 pniowej. 
Można już również, wpłacać składki 
członkowskie w kwocie 35 zł człon-
kowska oraz 2,5 zł od ula. 

Opłaty przyjmuje Piotr Sitarz 
tel.609 910 846. W tym też dniu bę-
dzie możliwość zakupienia drobne-
go sprzętu pszczelarskiego (kapelu-
sze, dłuta pasieczne, ramki, drut do 
ramek, podkurzacze, transportówki 
i  inne…) oraz wymiany wosku na 
węzę. Wosk 25 zł z wymianą za węzę 
43 zł. Bez wymiany za wosk węza 
w kwocie 50 zł. 

Zapraszamy

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku.

Każdy rolnik, który chce w 2016 roku odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpo-
wiedni wniosek do Wójta Gminy Łagów  w dwóch terminach:

•  od 1 lutego 2016 roku do 29 lutego 2016 roku, producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT  
(lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 roku 
do 31 stycznia 2016 roku. 

•  od 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 roku 
do 31 lipca 2016 roku. 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stro-
nie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), w zakładce zwrot podatku akcyzowego jak również w Urzędzie Gminy 
w Łagowie przy ul. Rynek 62 I piętro pokój nr 35.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
• 1 - 29 kwietnia 2016 roku w przypadku wniosków składanych w pierwszym terminie
• 1 - 31 października 2016 roku w przypadku wniosków składanych w drugim terminie, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na 

rachunek bankowy podany we wniosku. 
W 2016 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustalona 

w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. 
Maksymalnie na 1 hektar użytków rolnych przysługuje 86 litrów oleju napędowego czyli limit zwrotu podatku w 2016 roku wynosić będzie 86 zł  

x ilość ha użytków rolnych.
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 Q Efekt końcowy - pączki domowej roboty

 Q Panie z  sołectwa podczas wyrobu smakowitych pączków

„Tłusty czwartek” w sołectwie Łagów

4 lutego panie z sołectwa 
Łagów podtrzymując 
zwyczaj „Tłustego czwartku” 
w świetlicy wiejskiej 
w budynku OSP w Łagowie 
zorganizowały smażenie 
paczków według starych 
i sprawdzonych przepisów 
swoich mam i babć. 

Osoby, które przyszły na degusta-
cję i skusiły się na domowe wypieki 
mogły skosztować nie tylko trady-
cyjnych pączków, ale również mniej 
znanej wersji tego przysmaku, a mia-
nowicie pączków z  ziemniaków. 

Panie, które przygotowały słodkie 
pyszności chętnie dzieliły się tajnika-
mi swoich przepisów. Na degustację 
prócz mieszkańców sołectwa Łagów 
pani sołtys Izabela Garbacka-Łach 
zaprosiła przedstawicieli władz 
Gminy Łagów. Spotkanie przebiegło 
w  miłej i  sympatycznej atmosferze. 
Zastępca Wójta Gminy Łagów Pan 
Zbigniew Meducki bardzo serdecz-
nie podziękował za organizację tego 
przedsięwzięcia i możliwość spróbo-
wania przepysznych wyrobów, licząc 
na ponowne zaproszenie w  przy-
szłym roku. 

/A.S./

KURSY  
kombajnistów 2016

Świętokrzyski Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,  
Powiatowy Zespół Doradczy w Kielcach 

organizuje kurs dla operatorów kombajnów  
do zbioru zbóż. Kurs prowadzony będzie dla grup liczących 

minimum 12-15 chętnych.
Czas trwania kursu to 2 tygodnie – obejmuje on od 5 do 6 spo-

tkań szkoleniowych. Szczegółowe informacje oraz Termin i miej-
sce kursu w trakcie organizacji.

Wszelkie informacje i zapisy pod numerem telefonu 783282292

Damian Szpak
st. doradca ŚODR Modliszewic

2016 – rokiem wyborczym 
w OSP

W  marcu br. odbędą się zebra-
nia sprawozdawczo – wybor-

cze jednostek OSP z  terenu Gminy 
Łagów, na których zostaną wybrane 
nowe władze, gdyż kadencja obec-
nych władz upłynęła z  dniem 31 
grudnia 2015 roku. Wstępnie wybo-
ry zaplanowano na następujące dni: 
12 marca – OSP Sędek, 13 marca – 
OSP Piotrów, 19 marca – OSP Łagów 
i 20 marca – OSP Sadków. Do końca 
marca tego roku odbędą się również 
wybory Zarządu Oddziału Gmin-

nego Związku OSP RP. Natomiast 
po wyborach na szczeblu gminnym 
odbędą się do końca roku wybory 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP, a następnie zarzą-
du wojewódzkiego. Nowo wybra-
ne władze będą pełnić swe funkcje 
w  ciągu 5-letniej kadencji. O  prze-
prowadzonych wyborach i nowo wy-
branych władzach OSP pinformuje-
my państwa w  marcowym wydaniu 
Naszej Gazety Łagowskiej. 

/A.S./
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 Q Wójt Gminy Łagów wraz z doradcami ŚODR podczas ofi cjalnego roz-
poczęcia szkolenia

Szkolenie dla rolników w zakresie stosowania i nabywania 
środków ochrony roślin

Sprzęt komputerowy dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sędku

 Q Rozśpiewane warsztaty muzyczne  Q Wizyta w pracowni rehabilitacyjnej

 Q Władze powiatu i gminy w nowopowstałej pracowni komputerowej

 Q Zajęcia gospodarstwa domowego

W dniu 24 lutego na sali konfe-
rencyjnej w budynku Urzędu 

Gminy w Łagowie odbył się kurs dla 
rolników nabywających i  stosują-
cych środki ochrony roślin przy uży-
ciu opryskiwacza. Szkolenie cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. Sko-
rzystali z niego szczególnie ci rolni-
cy, którym kończył się 5-letni okres 
uprawnień dotyczących stosowania 
środków ochrony roślin. Osoby, któ-
re pozytywnie  ukończyły tego dnia 
egzamin otrzymały zaświadczenia, 
które przedłużają dane uprawnienia 
na kolejne 5 lat. Posiadanie zaświad-
czenia o  ukończeniu szkolenia jest 
niezbędne podczas kontroli PIO-

RiN oraz ARiMR. Szkolenie zostało 
zorganizowane przez Świętokrzyski 
Ośrodek Szkolenia Doradztwa Rol-
niczego w  Modliszewicach, Powia-
towy Zespół Doradczy w  Kielcach, 
a  przeprowadzili je starsi doradcy 
ŚODR w  Modliszewicach: Damian 
Szpak oraz Lech Lewandowski. 

Wszelkie informacje na tematy 
wiązane z  doradztwem rolniczym 
oraz Programem Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 można uzy-
skać w  każdy czwartek w  budynku 
Urzędu Gminy w Łagowie – pok. 46, 
II piętro lub pod numerem telefonu 
783-282-292.

/A.S./

We wtorek 23 lutego dzięki 
staraniom i  wsparciu Pana 

Bogdana Gierady Członka Zarządu 
Powiatu Kieleckiego Warsztatom Te-
rapii Zajęciowej w Sędku przekazany 
został sprzęt komputerowy. Sześć ze-
stawów komputerowych i  drukarek 
znalazło się na wyposażeniu  nowo-
powstałej pracowni komputerowej 
. Przy okazji obecności w  Łagowie 
Pan Bogdan Gierada wraz z  Wój-
tem Gminy Łagów Panem Pawłem 
Marwickim złożyli wizytę w Sędku. 
Na miejscu osobiście przekonali się 
jak funkcjonują warsztaty. Zwiedzili 
nie tylko pracownie komputerową 
ale również sale rehabilitacyjną, rę-

kodzielniczą, muzyczną oraz pra-
cownię gospodarstwa domowego. 
Odwiedzili również pracowników 
i uczestników zajęć , a w trakcie pro-
wadzonych z nimi rozmów wymie-
nili opinie i pomysły na temat zajęć 
warsztatowych. Dzięki wspólnemu 
wysiłkowi Gminy Łagów i  Powia-
tu Kieleckiego sukcesywnie zostaje 
zwiększony komfort, wygoda oraz 
wyposażenie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Sędku. Wspólne dzia-
łania najwięcej korzyści przynoszą 
uczestnikom warsztatów, którzy 
przez stałe wsparcie władz mogą 
spokojnie rozwijać swoje talenty 
i zainteresowania. /A.S./

 Q Uwagę odwiedzających zwracały umiejętności uczestników zajęć
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Wójt Gminy Łagów informuje, iż istnieje możliwość  bezpłatnego 
otrzymania opracowanej w roku 2012 przez Gminę Łagów doku-
mentacji technicznej na budowę indywidualnych przydomowych 
oczyszczalni  ścieków na terenie Gminy Łagów. 
Dokumentacja zostanie przekazana właścicielom nieruchomości 
po uprzednim złożeniu wniosku, który będzie dostępny w Urzędzie 
Gminy w Łagowie oraz na stronie internetowej www.lagowgmina.pl. 
Wniosek należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy 
w Łagowie, pokój nr 24 (piętro I) lub drogą elektroniczną na adres: 
urzad@lagowgmina.pl.

Kalendarz imprez plenerowych 
na 2016 rok.

Przedstawiamy wstępny kalendarz imprez plenerowych zgłoszonych 
przez stowarzyszenia na dzień 20 lutego 2016 roku: 

• 17 marzec –  „Gminne Prezentacje Tradycji Wielkanocnych” 
w Łagowie; 

• 3 maj  – „Gminne Obchody Dnia Strażaka” w Łagowie;
• 22 maj  – „Majówka Piotrowska” w Piotrowie;
• 5 czerwca  –  „Gminne Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka”
• 11 czerwiec  –  „I Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa oraz XVIII Dni 

Łagowa;
• 26 czerwiec  – „Świętojańskie wianki” w Woli Łagowskiej;
• 14 sierpień  – „Piknik Rodzinny” w Lechówku;
• 21 sierpień  – „Dożynki Gminne” w Łagowie;
• 4 wrzesień  – Uroczystości patriotyczne w Orłowinach;
• 30 wrzesień  –  „Aukcja – Wystawa Ogierów Ras Zimnokrwistych” 

w Woli Łagowskiej;
• 11 listopada  – „Gminne Obchody Święta niepodległości”;
• 31 grudzień  – „Sylwester pod gwiazdami”.

Drzewa i krzewy miododajne 
dla Gminy Łagów

Również i  w  tym roku gmina 
Łagów uzyskała dofinansowa-

nie na zakup drzew miododajnych. 
W  ramach umowy zawartej z  Po-
wiatem Kieleckim gmina Łagów 
otrzymała cztery tysiące złotych na 
zakup sadzonek drzew i  krzewów 
miododajnych.

W  ramach dofinansowania zaku-
pione zostaną sadzonki klona jawora 
(Acer psedoplatanus), klona polnego 
(Acer campester), klona zwyczajnego 
(Acer platanoides), lipy drobnolistnej 
(Tilia mordata) oraz lipy szerokolistnej 
(Tilia platyphyllos). 

W  ostatnim czasie bardzo popu-
larne stało się zakładanie ogrodów 
iglastych, co powoduje zmniejszanie 
się świata owadów, a  to stanowi duże 
zagrożenie dla pszczelarstwa. 

Zmieniający się krajobraz, coraz 
liczniejsze zabudowania, powodują, że 
wiele roślin i związanych z nimi owa-

dów (pszczół, trzmieli, motyli), traci 
swoje siedlisko i  bezpowrotnie znika 
z naszego otoczenia. W takiej sytuacji 
nasadzanie drzew i  krzewów miodo-
dajnych przy naszych domach, szko-
łach i  innych miejscach publicznych 
może stać się ważnym czynnikiem 
tworzenia alternatywnych środowisk 
dla wielu rzadkich gatunków. Owa-
dy nie wymagają wiele, więc bardzo 
ważne jest aby wspomagać je nawet 
drobnymi nasadzeniami, tak aby mia-
ły miejsca do bytowania oraz pokarm.  

Referat inwestycji i zamówień 
publicznych

Zebrania sołeckie 2016
Jak co roku na terenie Gminy Ła-

gów na przełomie stycznia i lutego 
odbyły się zebrania sołeckie. Udział 
w nich tradycyjnie wziął Wójt Gmi-
ny Łagów wraz ze swoim zastępcą 
oraz sołtysi i radni z poszczególnych 
miejscowości. 

W większości z nich uczestniczył 
przedstawiciel powiatu – członek 
zarządu Pan Bogdan Gierada. Na 
spotkaniach Wójt przedstawił in-
formację z realizacji budżetu gminy 
za 2015 rok, planowanych przedsię-
wzięciach na rok 2016 oraz najważ-
niejsze zmiany w  prawodawstwie 
dotyczącym życia mieszkańców 
(świadczenia rodzinne, indywidu-
alne wsparcie ze środków zewnętrz-

nych, itp.). W dalszej części podczas 
tzw. „spraw różnych” mieszkańcy 
zgłaszali wnioski dotyczące rozwią-
zania najważniejszych spraw zwią-
zanych z  ich sołectwem. W  trakcie 
przeprowadzonych spotkań pano-
wała atmosfera wspólnego zrozu-
mienia połączona z  merytoryczną 
dyskusją i  dialogiem ze społeczno-
ścią lokalną, co sprzyja rozwiązywa-
niu wielu różnych problemów do-
tyczących poszczególnych sołectw. 
Wójt podczas spotkań dziękował 
również radnym i  sołtysom za bar-
dzo dobrą, dotychczasową współ-
pracę na rzecz gminy i lokalnej spo-
łeczności.

/A.S./

Uregulowanie gospodarki 
wodno-ściekowej

W 2015r. Gmina Łagów zakoń-
czyła realizacje zadania pn. 

„Uregulowanie gospodarki wodno 
- ściekowej poprzez rozbudowę ka-
nalizacji sanitarnej oraz przebudowę 
sieci wodociągowej w msc. Zamko-
wa Wola, Płucki 

W  ramach ww. projektu wyko-
nano roboty budowlane związane 
z  rozbudową infrastruktury kanali-
zacji sanitarnej oraz przebudową ist-
niejącej sieci wodociągowej w  msc. 
Zamkowa Wola. W  ramach przed-
miotowego projektu wybudowano 
kanalizację sanitarną wraz z przyka-
nalikami, pompowniami przydomo-
wymi, pompowniami sieciowymi, 
rurociągami tłocznymi oraz zasila-
niem w energię elektryczną, a także 
przebudowano sieć wodociągową 
wraz z przyłączami w msc. Zamko-
wa Wola na terenie Gminy Łagów. 
Ze względu na wysokie koszty reali-
zacji inwestycji, realizacja tego pro-
jektu była rozłożona w czasie. 

W  2013r. zakończył się pierw-
szy etap prac związany z  przebu-
dową wodociągu w  msc. Zamkowa 
Wola, koszt prac wyniósł prawie 
568.648,38 zł. W  2015r. zakończo-
no ostatni etap zadania jakim była 
budowa sieci kanalizacyjnej w msc. 
Zamkowa Wola. Koszt prac wyniósł 
2.372.285,02 zł. Na realizacje zada-
nia gmina otrzymała dofinansowa-
nie w  formie częściowo umarzalnej 
pożyczki z  Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Kielcach.

Realizacja zadania znacznie wpły-
nęła na poprawę warunków życia 
mieszkańców gminy Łagów. Go-
spodarka ściekowa ma bardzo duży 
wpływ na jakość i  komfort życia. 
Już spora część mieszkańców na-
szej gminy korzysta z dobrodziejstw 
jakie niesie ze sobą infrastruktura, 
którą tworzą sieć kanalizacji sanitar-
nej wraz z  przepompowniami oraz 
oczyszczalniami ścieków. Pamiętać 
należy, że każdy mieszkaniec ma pra-
wo ale także i obowiązek przyłączyć 
się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Oczyszczalnia ścieków w Łagowie 
odbiera rocznie ponad 129 000 m3 
ścieków bytowo – gospodarczych. 
Ścieki pochodzą z terenu gminy Ła-

gów. Jakość ścieków oczyszczonych 
jest systematycznie kontrolowana. 
Przeprowadzana analiza mikro-
biologiczna potwierdza spełnienie 
wymogów określonych pozwole-
niem wodno prawnym. Powstający 
w oczyszczalni osad ściekowych, po 
odwodnieniu i przejściu przez prasę 
technologiczną wywożony jest na 
składowisko odpadów. 

Przebudowana sieć wodociągowa 
znacząco wpłynie na poprawę za-
równo jakości wody, jak i  ciągłości 
dostaw. Inwestycja ta jest jedną z wie-
lu planowanych i  już realizowanych 
w  zakresie uregulowania i  popra-
wy gospodarki wodno – ściekowej 
w gminie Łagów. Dzięki tym inwesty-
cjom bezpieczeństwo dostaw wody 
znacznie się poprawi. Natomiast wy-
budowana sieć kanalizacyjna wpłynie 
na komfort życia mieszkańców naszej 
gminy, częściowo znikło również za-
grożenie jakie stwarzały nieszczelne 
przydomowe szamba, z których nie-
czystości zanieczyszczały glebę.

Ale to nie koniec inwestycji – 
planowane są kolejne. Pracownicy 
Referatu Inwestycji i  Zamówień 
Publicznych przygotowali na-
stępne dokumentacje techniczne 
wraz z  pozwoleniem na budowę. 
W opracowaniu są również kolejne 
dokumentacje i  jak tylko pojawi się 
szansa na dofinansowanie będziemy 
aplikować – zapowiada Paweł Mar-
wicki- Wójt Gminy Łagów. Inwesty-
cje związane z  budowa kanalizacji 
na terenie naszej gminy są wysoko 
kosztowne, jednakże znajdują ak-
ceptację społeczną i  mieszkańcy 
od dawna oczekują ich realizacji. 
W  tym roku planowana jest rów-
nież wymiana sieci wodociągowej 
w msc. Piotrów. Jest to odcinek ok. 
1 km wykonany z rur azbestowych. 
Od kilku lat o tą inwestycje zabiegają 
Radni i mieszkańcy. 

Referat inwestycji i zamówień 
publicznych 
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Został wybrany wariant przebiegu 
obwodnicy Łagowa 

Obwodnica Łagowa ma przede 
wszystkim przenieść ruch pojaz-

dów samochodowych z  centrum Ła-
gowa na nowo wybudowany odcinek 
drogi, co zapewne poprawi komunika-
cję, parametry techniczne oraz w zasad-
niczy sposób wpłynie na bezpieczeń-
stwo użytkowników ruchu drogowego. 
Od lat mówi się o planach rozwiązania 
tego problemu, dzięki zaangażowa-
niu władz gminy  udało się podpisać 
umowę z  Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem 
na dofinansowanie zadania  „Budowa 
obwodnicy w  miejscowości Łagów”  
w  ciągu drogi wojewódzkiej nr 756. 
Obecnie został zakończony etap kon-

sultacji społecznych. Postulaty miesz-
kańców, zgłaszane podczas trwających 
od grudnia 2015r. do stycznia 2016 
konsultacji społecznych, przyczyniły 
się jednak do zmian w projektowanych 
wariantach. - Przesunęliśmy niektóre 
węzły, powstały nowe warianty i w mia-
rę możliwości odsunęliśmy trasę od 
zabudowań- wyjaśnia Paweł Marwicki 
– Wójt Gminy Łagów- Pojawił się też 
nowy wariant, który pozwoli na omi-
nięcie zabudowań oraz zmniejszy liczbę 
działek przeznaczonych do podziału. 

Wariant V obejmuje poprowadze-
nie drogi po zachodniej stronie Łago-
wa i łączy istniejący przebieg DW 756 
z planowanym węzłem drogi szybkiego 

ruchu S74. Początek obwodnicy zlo-
kalizowano w  km 28+400 DW 756, 
a wykonanie włączenia obwodnicy za-
planowane jest w formie skrzyżowania 
czterowlotowego o  ruchu okrężnym. 
Obwodnica w km 1+360 przecina ist-
niejącą drogę krajową nr 74 oraz drogę 
gminną nr 338015. Wykonanie tego 
skrzyżowania zaplanowano w  formie 
pięciowlotowego ronda. Nowy prze-
bieg DW 756 przewiduje także budowę 
czterowylotowego ronda w km 2+552 
DW 756 z ul. Bardzką. Alternatywnie 
skrzyżowanie może być zaprojektowa-
ne jako skanalizowane z wydzielonymi 
lewoskrętami. Nowy przebieg DW 756 
zakończono w  km 31+100 DW 756. 

Skrzyżowanie obwodnicy z  istnieją-
cą DW 756 również zaprojektowano 
w  formie czterowlotowego ronda. Ze 
względu na przecięcie działek obwod-
nicą niezbędne jest zaprojektowanie 
dróg serwisowych zapewniających do-
stęp działek do dróg.

Koszt trasy szacowany jest na ok. 
40 mln zł. Trasa nie powstanie bez 
pieniędzy z  funduszy centralnych lub 
środków unijnych.  Jednakże władze 
gminy będą lobbować ,aby planowany 
odcinek drogi powstał jak najszybciej, 
a uciążliwości związane z transportem 
kruszywa ograniczyć do minimum.

Referat inwestycji i zamówień 
publicznych

Zostały uchwalone Plany Odnowy 
Miejscowości 

Plan Odnowy Miejscowości jest 
jednym z  najważniejszych ele-

mentów odnowy wsi, jej rozwoju 
oraz poprawy warunków życia 
i  pracy mieszkańców. Sporządze-
nie i  uchwalenie tego dokumen-
tu stanowi istotny warunek przy 
aplikowaniu o  środki finansowe 
w  ramach PROW 2014- 2020, jak 
również stanowić będzie wytyczne 
dla władz Gminy Łagów przy defi-
niowaniu kierunków rozwoju po-
szczególnych miejscowości. Plan 
Odnowy Miejscowości zakłada re-
alizację najważniejszych zdaniem 
mieszkańców zadań w  perspek-

tywie najbliższych lat. Istotą tych 
zadań jest pobudzenie aktywności 
społeczności lokalnej, stymulowa-
nie współpracy na rzecz rozwoju 
i  promocji wartości związanych 
z  miejscową specyfiką społecz-
ną i  kulturową. Realizacja planu 
przyczyni się do wzrostu znaczenia 
miejscowości w  regionie, a  także 
ma również służyć integracji spo-
łeczności lokalnej oraz przyczyniać 
się do większego zaangażowania 
w działaniach dotyczących rozwoju 
miejscowości. 

Dążeniem samorządowców oraz 
społeczeństwa jest, aby sołectwo 

to stało się nowoczesne tętniące 
życiem oraz pobudzenie wśród  jej 
mieszkańców własnych inicjatyw. 
Rozwój i  propagowanie życia spo-
łeczno- kulturalnego oraz sportowo 
rekreacyjnego, z naciskiem na dzia-
łalności w  zakresie propagowania 
i  wzmocnienia więzi rodzinnych 
i środowiskowych wśród mieszkań-
ców. Dzięki zaangażowaniu Rad-
nych i sołtysów oraz przy współpra-
cy pracowników referatu inwestycji 
i  zamówień publicznych  udało się 
przygotować ww. dokumenty dla 
następujących sołectw: Łagów, Wola 
Łagowska, Płucki, Stara Zbelutka. 

W przygotowaniu znajdują się plany 
kolejnych miejscowości.

Dziękuje wszystkim za współpra-
cę w  tworzeniu tego dokumentu – 
mówi Paweł Marwicki Wójt gminy 
Łagów- za zaangażowanie oraz ini-
cjowanie zadań  priorytetowych dla 
danej miejscowości. To właśnie soł-
tysi i radni najbardziej znają potrze-
by mieszkańców. Ich zaangażowanie 
w pracę społeczną pozwala na  wy-
tyczenie kierunków rozwoju danej 
miejscowości, poznać ich oczekiwa-
nia w kwestii dalszego rozwoju wsi. 

Referat inwestycji i zamówień 
publicznych

 Q Uczestnicy  warsztatów z uwagą słuchali wykładu dotyczącego zdrowej 
żywności.

Warsztaty dietetyczno-ekonomiczne 
w Łagowie
W piątek 19 lutego 
w świetlicy wiejskiej 
w budynku OSP w Łagowie 
odbyły się warsztaty 
dietetyczne i ekonomiczne 
dla podopiecznych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łagowie.

Podczas zajęć uczestnicy zapo-
znali się z  zasadami prawidłowe-
go odżywiania, oddziaływaniem 
żywienia na zdrowie i  sposobami 
zapobiegania marnotrawienia żyw-
ności. 

Przeprowadzono również bez-
płatne, indywidualne porady die-

tetyka oraz szkolenie z  zakresu 
racjonalnego zakupu produktów 
niezbędnych w  życiu codziennym. 
Na koniec każdy z  uczestników 
otrzymał certyfikat uczestnictwa 
w  warsztatach pn. „Jak odżywiać 
się, prawidłowo wykorzystując 
wszystkie wartości odżywcze z pro-
duktów”. 

Zajęcia zrealizowane zostały 
w  ramach działań towarzyszących 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 Podpro-
gram 2015, których organizatorem 
był Świętokrzyski Bank Żywności 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

/A.S./
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 Q Drużyna ŁKS Łagów Trampkarz Starszy

ŁKS Trampkarze Starsi

 Q Seniorska  drużyna ŁKS Łagów na chwilę przed jednym z meczów kontrolnych

Przygotowania do sezonu ŁKS Łagów

Drużynę trampkarzy starszych od 
początku 2015 r. prowadzi trener 

Albert Brudek, który jednocześnie jest 
zawodnikiem IV ligowej drużyny. 

W sezonie 2015/2016 zespół trafił 
do bardzo mocnej grupy z Juventą Sta-
rachowice, Granatem Skarżysko-Ka-

mienna, Łysicą Bodzentyn i w swojej 
grupie w klasie okręgowej zajął 4 miej-
sce. Zespół ten systematycznie trenuje 
już od 3,5 roku i stale podnosi swoje 
umiejętności piłkarskie. Problemem 
tej grupy jest liczebność-stale trenuje 
tu tylko ok. 13-14 osób dlatego zachę-

camy chłopców urodzonych w latach 
2001 oraz 2002 i 2003 o zgłaszanie się 
i zapisywanie do tej drużyny. 

Do czołowych zawodników i  tre-
nujących od samego początku zaliczyć 
można: kapitana - Dominika Rusiec-
kiego, Jakuba Jaskułę, Kacpra Gadow-

skiego, Bartłomieja Czajkowskiego, 
Kamila Strząbałę, Jakuba Maja, Jakuba 
Różalskiego, Daniela Biesiadę, Pawła 
Wójcika, Wiktora Gołębiowskiego, 
Sebastiana Jarosza, Michała Dziarma-
gę oraz Tomasza Krasonia.

Grzegorz Siwoń

Już w  styczniu ruszyły przygoto-
wania do rundy wiosennej wystę-

pującej w  IV lidze seniorskiej dru-
żyny ŁKS Łagów. Pod okiem trenera 
Krzysztofa Dziubla drużyna wznowi-
ła treningi rozpoczynając je od zajęć 
na siłowni oraz na boisku ,,orlik'' sku-
piając się w pierwszej fazie przygoto-
wań głównie na sile i wytrzymałości. 

W naszej drużynie doszło do nie-
wielkich korekt w składzie. Z zespo-
łu odeszli: bramkarz Konrad Maj-
cherczyk oraz pomocnik Radosław 

Szmalec. Natomiast pozyskać uda-
ło się nam Mateusza Zacharskiego 
z Unii Sędziszów. 

Ponadto do drużyny dołączyli: Se-
bastian Wąs, który wznowił treningi 
a wcześniej był wypożyczony do KSZO 
Junior; Mateusz Partyka, który powró-
cił po kontuzji oraz co nas najbardziej 
cieszy, po kilku latach przerwy do dru-
żyny powrócił nasz wychowanek, który 
pamięta jeszcze awanse ŁKS do klasy 
okręgowej i  IV ligi -Mariusz Michal-
czyk. Ponadto cały czas poszukujemy 

bramkarza. Od lutego nasz zespół roz-
grywał mecze sparingowe na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią w  Kielcach 
i uzyskał wyniki: z Wierną Małogoszcz 
1:2, ze Zdrojem Busko-Zdrój 3:3, z Ze-
nitem Chmielnik 4:1, z Lubrzanką Ka-
jetanów 1:0, z juniorami Korony Kielce 
5:2 i z Łysicą Bodzentyn 1:2. do roze-
grania pozostały jeszcze 4 sparingi. 

Rozpoczęcie rozgrywek IV ligi na-
stąpi 20 marca a swój pierwszy mecz 
ŁKS rozegra w  Rudkach z  miejsco-
wym GKS. O  początku lutego tre-

ningi wznowiły też pozostałe druży-
ny ŁKS : juniorzy starsi, trampkarze 
starsi, orlicy oraz żacy. Informujemy 
że do 3 najmłodszych drużyn nie-
ustannie przyjmowane są zapisy. 

Wszelkie informacje można uzy-
skać od trenerów podczas zajęć. 
Treningi prowadzone są w  termi-
nach: trampkarze-wtorek i czwartek 
o 15.30; orlicy poniedziałek o 15.30 
i środa o 18.00; żacy- wtorek, czwar-
tek o 15.30.

Grzegorz Siwoń


