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W NUMERZE
Zabytkowy nagrobek 
zyskał nowy blask

Podczas II kwesty zainicjowa-
nej przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Łagów mieszkańcy Łagowa 
zebrali 5 285 tyś zł. 

Przez dwa dni ponad 50 osób 
uczestniczyło w  zbiórce środków 
na ten szczytny cel Kwestowali 
członkowie stowarzyszenia, le-
śnicy, strażacy, przedstawiciele 
władz lokalnych, dyrektorzy szkół, 
stypendyści „Sakiewki Zbója Ma-
deja”, mieszkańcy Łagowa dla 
których zachowanie historii i  sza-
cunek do niej był ważny. Po usta-
leniach z  władzami Nadleśnictwa 
Łagów postanowiono odrestau-
rować nagrobek Stanisława Sobo-
lewskiego- Nadleśniczego Lasów 
Państwowych który zmarł w 1864 
roku.

 Q Czytaj na str. 5

Nasi radni i sołtysi
w Sejmie RP

8 października na zaproszenie 
posła na sejm RP Pana Marka 
Gosa udali się do Warszawy sołtysi 
i  radni naszej gminy wraz z Wój-
tem Gminy Łagów Panem Pawłem 
Marwickim i  Przewodniczącym 
Rady Gminy Panem Markiem 
Bartkiewiczem. 

W programie wyjazdu znalazło 
się zwiedzanie sejmu. 

 Q Czytaj na str. 6

Mamy nowego 
komendanta policji

Pierwsza taka wystawa  
i sukces naszych hodowców

Po raz pierwszy na terenie 
naszej gminy odbyła się 
wojewódzka wystawa – 
kwalifikacja ogierów rasy 
zimnokrwistych, którą Gmina 
Łagów współorganizowała 
z Okręgowym Związkiem 
Hodowców Koni z Kielc. 

10 października br. na plac tar-
gowy w  Woli Łagowskiej przybyli 
hodowcy i  wystawcy koni z  całego 
województwa.

Bezkonkurencyjny tego dnia 
był ogier Neptun ze Starej Zbelutki 
Pana Stanisława Siwoni. Radość była 
podwójna, gdyż okazało się że drugi 

koń o imieniu Grąd pana Siwoni za-
jął miejsce trzecie. 

Organizatorzy przygotowali dla 
najlepszych koni, puchary, medale 
oraz drobne upominki. Wyróżnio-
nym nagrody wręczał między innymi: 
Wójt Gminy Łagów Paweł Marwicki.

 Q Czytaj na stronie 3

Aspirant sztabowy Sławomir 
Gierek został nowym 

komendantem Komisariatu 
Policji w Rakowie, który 
swoim zasięgiem obejmuje 
gminę Łagów. Zastąpił na 
tym stanowisku Ireneusza 
Kwiecjasza, który pracuje 
w komendzie stołecznej.

Nowy szef lokalnej policji zapo-
wiada dalsze działania w celu wyeli-
minowania najbardziej uciążliwych 
przestępstw - kradzieży i kradzieży 
z włamaniem. Zapowiada również 
bezwzględną walkę z tymi którzy 
próbują rozprowadzać narkotyki w 
naszej gminie.

 Q Czytaj na stronie 2

 Q Zwycięzca wystawy - ogier Neptun z właścicielami oraz władzami gminy.
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* Od niedawna jest Pan nowym 
komendantem Komisariatu Policji 
w Rakowie...

- Tak dokładnie od 1 październi-
ka 2015 roku. Wcześniej kilkukrotnie 
pełniłem funkcję zastępca komen-
danta komisariatu w Rakowie.

* Jakie priorytety stawia sobie 
Pan jako nowy szef rakowskiej po-
licji?

- Moje działania będą zgodne 
z priorytetami Świętokrzyskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji. 
Biorąc pod uwagę specyfikę dwóch 
gmin na obszarze, których działamy 
– teren wiejski – chcę postawić na 
działania zmierzające do ogranicze-
nia dokuczliwej przestępczości: kra-
dzieży, kradzieży z włamaniem, bójek 
i pobić oraz działań związanych z za-
kłóceniami porządku publicznego.

Sporo uwagi zamierzam poświęcić 
zjawisku narkomanii. Choć nie jest to 
duży problem w  gminie Raków i  Ła-
gów, to zrobię wszystko, aby osoby, 
które chciałby zacząć handlować sub-
stancjami niedozwolonymi na naszym 
terenie szybko zostały zatrzymane.

* Często mieszkańcy się skarżą, 
że policjanci wystawiają im manda-
ty. Czy możemy liczyć na to, że pod 
Pana dowództwem funkcjonariusze 
częściej będą stosować pouczenia 
zamiast kar pieniężnych?

- Jako policjanci stoimy na straży 
porządku prawnego. Nasze działania 
są podyktowane tym co nakazują 
nam przepisy. Mamy świadomość, że 
niekiedy obywatele mogą mieć po-
czucie, że to co robimy ma charakter 
„represyjny”, ale prawda jest taka, że 
działania te służą poprawie bezpie-
czeństwa nas wszystkich.

Wbrew temu co niektórzy myślą, 
policjanci nie dostają jakiejś prowizji 
od mandatów. Nie mamy żadnego 
prywatnego interesu, by je wystawiać, 
ale robimy to bo tak nakazują prze-
pisy dotyczące policji. Oczywiście 
możemy także korzystać z pouczenia 
i  w  przypadkach dozwolonych moi 
podwładni będą je stosowali.

* Patrząc z  perspektywy policji, 
co jest największym problemem 
w naszej gminie?

- Analizując statystyki można 
stwierdzić, że Raków i Łagów należą 
do grona najbezpieczniejszych gmin 
w naszym powiecie. Niestety pojawia-
ją się u nas obywatele obcych krajów, 
którzy oszukują miejscową ludność. 
Dlatego pragnę w  tym miejscu za-
apelować, by obserwować obcokra-
jowców pojawiających się w  naszych 

miejscowościach, informować o  ich 
przybyciu policję, dzwonić pod bez-
płatny numer telefonu 997, podając 
numery rejestracyjne samochodu, 
którym się poruszają. Jeśli ktoś za-
chęca nas do podpisania umowy, pa-
miętajmy, że nie trzeba tego robić od 
razu, można się poradzić kogoś. Po-
chopne podpisanie dokumentu często 
może mieć katastrofalne skutki. Prze-
strzegam także przed osobami, które 
dzwonią podając się za członków ro-
dziny i proszą o pilną pomoc finanso-
wą. Najczęściej są to oszuści.

* Co jest potrzebne do tego, by 
policja mogła sprawnie ścigać prze-
stępców?

- Sprawne działanie policji moż-
liwe jest tylko wówczas, gdy może 
ona liczyć na pomoc obywateli. 
Dlatego apeluję i  proszę wszystkich 
mieszkańców gminy Raków i Łagów 
by współpracowali z nami, zgłaszali 
wszelkie niepokojące zjawiska.

* Przed nami jesień i  zima, 
o  czym powinniśmy pamiętać 
w tym okresie?

W  związku z  okresem jesienno-
-zimowym uczulam mieszkańców, 
by zwracali uwagę na osoby z  pro-
blemem alkoholowym, aby w niskich 
temperaturach nie stała się im krzyw-
da. Życie jest wartością, której nie da 
się przeliczyć na nic innego i trzeba je 
chronić. Piesi powinni pamiętać, że 
poruszając się po zmroku poza tere-
nem zabudowanym muszą posiadać 
elementy odblaskowe.

Zwracajmy też uwagę na dzieci. 
Co robią, jak spędzają czas, gdzie i do 
kogo idą. Zbliża się zima patrzmy 
czy przypadkiem nasze pociechy nie 
zjeżdżają na sankach na drogę, albo 
czy nie idą ślizgać się na zamarznię-
tym zbiorniku wodnym.

* Dziękuję za rozmowę 
   i życzę sukcesów.
   Artur PEDRYC

Nowa droga  
w Wiśniowej
Dokonano odbioru drogi 
gminnej nr 338030T 
Wiśniowa przez wieś.

W ramach inwestycji wykonano 
nawierzchnię asfaltową o długość 
1085 mb, szerokość jezdni 4,0  m 
wraz z obustronnymi poboczami.

Zakres rzeczowy zadania obej-
mował wykonanie niżej wymie-
nionych robót:

- wzmocnienie podbudowy;
- warstwę wiążąca z asfaltu;
-  warstwę ścieralna z asfaltu;
- pobocza utwardzone materia-

łem kamiennym;
- remont przepustu drogowego 

o śr. 80 cm.
Wartość zadania: 217.946,78 

zł. Remont tej drogi był dłu-
go oczekiwana inwestycją przez 
mieszkańców. Przyczyni się  
w znacznym stopniu do popra-
wy warunków ruchu  a także za-
pewni mieszkańcom szybszy  
i bezpieczniejszy dojazd do do-
mów a rolnikom do pobliskich pól.

Gmina Łagów na remont 
drogi gminnej nr 338030T Wi-
śniowa przez wieś otrzymała 
dotację celową z budżetu pań-
stwa przeznaczoną na usuwa-
nia skutków klęsk żywiołowych  
w wysokości: 167.031,00 zł, co sta-
nowi 80% kosztów kwalifikowa-
nych.

Ponadto z myślą o bezpieczeń-
stwie i ochronie przed niesprzyja-
jącymi warunkami atmosferycz-
nymi dzieci dojeżdżających do 
szkół została wykonana drewniana 
wiata przystankowa wraz z koszem 
na śmieci. Koszt zadania to 3 404 
zł, pokryty z funduszu sołeckiego 
Sołectwa Wiśniowa.

Referat Inwestycji 
i Zamówień Publicznych

Sprawne działanie policji 
możliwe jest tylko dzięki 
pomocy mieszkańców

Aspirant sztabowy Sławomir Gierek

Ma 40 lat wykształcenie średnie techniczne. W policji służy od 
1996 roku. Pierwsze półtora roku pracował w oddziałach prewencji 
w  Warszawie później w  komisariacie w  Daleszycach, a  następnie 
w  komisariacie w  Łagowe i  Rakowie. Kilka lat był dzielnicowym 
gminy Łagów. Od początku października jest komendantem ko-
misariatu policji w Rakowie. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów 
w wieku 20 i 7 lat.
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 Q Pan Paweł Czajkowski w roli prezentującego ogiera o imieniu Ernest.

 Q Pan Stanisław Siwonia i Grąd.  Q Pan Sławomir Kargul z ogierem Fasonem.

Podwójny sukces na Wojewódzkiej 
wystawie - kwalifikacji ogierów ras 
zimnokrwistych w Woli Łagowskiej
Po raz pierwszy na terenie 
naszej gminy odbyła się 
wojewódzka wystawa – 
kwalifikacja ogierów rasy 
zimnokrwistych, którą Gmina 
Łagów współorganizowała 
z Okręgowym Związkiem 
Hodowców Koni (OZHK) 
z Kielc. 

10 października br. na plac tar-
gowy w  Woli Łagowskiej przybyli 
hodowcy 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 Mar-
wickim, którzy gorąco i  serdecznie 
powitali zaproszonych gości oraz 
licznie przybyłych wystawców . 

Do kwalifikacji zgłosiło się 20 
koni z  Województwa Świętokrzy-
skiego w  tym trzy z  Gminy Łagów 
tj. Neptun i  Grąd Pana Stanisława 
Siwoni ze Starej Zbelutki oraz Fason 
Pana Sławomira Kargula z Sadkowa. 
Zwierzęta musiały przejść wstępną 
próbę dzielności i  komisyjne mie-
rzenie, aby zostały zakwalifikowa-
ne do następnego etapu imprezy. 
Następnie komisja dokonała tzw. 
oceny płytowej ogierów, w  pozycji 
– stój, w  stępie i  kłusie. Po zsumo-
waniu punktów ogłoszono wyniki. 
Na płytę targowicy zaproszono pięć 
najlepszych ogierów wraz ze swo-
imi opiekunami. Bezkonkurencyjny 
tego dnia był ogier Neptun ze Starej 
Zbelutki Pana Stanisława Siwoni. 
Radość była podwójna, gdyż okaza-
ło się że drugi koń o  imieniu Grąd 
pana Siwoni zajął miejsce trzecie. 

Organizatorzy przygotowali dla 
najlepszych koni, puchary, medale 
oraz drobne upominki. Wyróżnio-
nym nagrody wręczali: Wójt Gminy 
Łagów Pan Paweł Marwicki, Czło-
nek Zarządu Powiatu Kieleckiego 
Pan Bogdan Gierada, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Łagów Pan Marek 
Bartkiewicz, Zastępca Wójta Gminy 
Łagów Pan Zbigniew Meducki oraz 
Skarbnik Gminy Łagów Pani Małgo-
rzata Sitarz. Pan Wójt wszystkim na-
grodzonym złożył serdeczne gratula-

cje, ciesząc się jednocześnie z faktu, 
iż zwycięzcą wystawy okazał się 
reprezentant naszej gminy. Wyraził 
również nadzieję, że wystawa koni 
znajdzie na stałe miejsce w kalenda-
rzu imprez Gminy Łagów. Natomiast 
Pan Wojciech Semik kierownik 
OZHK w  Kielcach również pogra-
tulował zwycięzcom. Podziękował 
serdecznie komisji, która skrupulat-
nie oceniała prezentowane konie. Na 
koniec gorąco podziękował Wójtowi 
Gminy Łagów i przekazał w imieniu 

OZHK w Kielcach na jego ręce gra-
werton okolicznościowy za współ-
pracę przy organizacji tej imprezy. 

Hodowcy i  właściciele koni 
z  Gminy Łagów składają serdecznie 
podziękowania Wójtowi Gminy Ła-
gów za organizację pierwszej tego 
typu imprezy na terenie naszej małej 
ojczyzny, która stała na bardzo wyso-
kim poziomie oraz za możliwość za-
prezentowania swych pięknych zwie-
rząt mieszkańcom Gminy Łagów.

/A.S./
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Spotkanie z przedstawicielami 
Ministerstwa Obrony Narodowej
5 października 2015 r. 
uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Łagowie 
uczestniczyli w spotkaniu 
z delegacją Ministerstwa 
Obrony Narodowej na czele 
z Panią Wiceminister Beatą 
Oczkowicz. 

Oficerowie z  jednej z  jednostek 
z  Warszawy oraz z  Wojewódzkiej 
Komendy Uzupełnień z Kielc przed-
stawili i  opowiedzieli o  rodzajach 
wojsk znajdujących się w  polskiej 
armii. Zaprezentowali także żołnier-
skie uzbrojenie i  arsenał wojskowy. 
Szczególne zainteresowanie dzieci 
wywołała demonstracja karabinów, 
pistoletów, kamizelek kuloodpor-
nych oraz sprzętu taktycznego. 
Wszyscy mogli je obejrzeć i  wziąć 
w  swoje ręce wcielając się przynaj-
mniej na chwilę w prawdziwego żoł-
nierza. Odbył się również konkurs 
zakładania ekwipunku wojskowego 
na czas. Najlepsi otrzymali gratula-
cje od Pani Wiceminister, natomiast 
dla wszystkich uczestników zostały 

ufundowane upominki przygoto-
wane przez ministerstwo. Na koniec 
Pani Wiceminister Obrony Naro-

 Q Uczestnicy konkursu z panią wiceminister Beatą Oczkowicz.

 Q Wolanie  podczas przeglądu wraz z zaproszonymi gośćmi.

Nowy plac zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców miejscowości Gęsice
W październiku br. 
zakończyły się prace 
związane z montażem 
urządzeń na nowopowstałym 
placu zabaw  msc. Gęsice.

Najmłodsi mieszkańcy wsi 
mają do dyspozycji wielofunkcyj-
ny zestaw rekreacyjno - zabawowy 
z  warownią, tunelem i  zjeżdżalnią, 
huśtawkę wagową, dwu siedzisko-
wą huśtawkę wahadłową, spręży-

nowiec, karuzelę krzyżakową i  pia-
skownicę. 

Dodatkowo na placu zamontowa-
no dwie ławki, kosz na śmieci oraz 
tablicę z regulaminem placu zabaw. 
Wspólna zabawa z rówieśnikami na 
placu wyposażonym w  atrakcyjne 
sprzęty sprawia dzieciom wiele ra-
dości, ale, co jest niezwykle istotne, 
przyczynia się również do ich roz-
woju fizycznego oraz uczy współży-
cia w grupie. Zachęcanie dziecka do 

dowej podziękowała za spotkanie, 
podkreślając fakt, iż pokaz jaki 
został przygotowany zainteresuje 

młodych polską armią i zachęci ich 
w  przyszłości do wyboru kariery 
wojskowej. /A.S./

aktywności fizycznej od najmłod-
szych lat, przeradza się w pozytyw-
ne nastawienie do aktywnego stylu 
życia w późniejszym wieku.

Plac zabaw w  Gęsicach zlokali-
zowany jest za boiskiem piłkarskim, 
które ogrodzone jest wysoką siatką 
w  celu zachowania bezpieczeństwa. 
Miejsce to stało się swoistym cen-
trum wsi, na której brakowało miej-
sca spotkań dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

W  przyszłości na tym placu zo-
stanie również usytuowana altana, 
w której będą mogli odpocząć doro-
śli, kiedy ich pociechy będą aktyw-
nie spędzać czas na placu zabaw.

Koszt zakupu i montaż urządzeń 
na placu zabaw wyniósł 25.200 zł, 
z czego kwota 14.535 zł została po-
kryta z  funduszu sołeckiego sołec-
twa Gęsice.

Referat inwestycji 
i zamówień publicznych

Zespół „WOLANIE” z Woli Łagowskiej wśród uczestników  
X Jubileuszowego Przeglądu Zespołów Chóralnych 
Powiatu Kieleckiego
Dnia 4 października 2015 r. 
zespół „WOLANIE” wystąpił 
podczas X Jubileuszowego 
Przeglądu Zespołów 
Chóralnych Powiatu 
Kieleckiego w bazylice na 
Świętym Krzyżu. 

W  przeglądzie wystąpiło 18 ze-
społów w  tym: profesjonalne chóry 

działające przy parafiach oraz ze-
społy folklorystyczne, które specjal-
nie na te okazję przygotowały pieśni 
religijne i  okolicznościowe (patrio-
tyczne, regionalne). Zespół „WO-
LANIE” zaprezentował trzy utwory 
zgodnie z  regulaminem przeglądu. 
Za udział w  przeglądzie otrzymał 
pamiątkową statuetkę.

/A.S./
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 Q Nowowyremontowana kapliczka w pełnej krasie.

 Q Odrestaurowany nagrobek Stanisława Sobolewskiego na cmentarzu w Łagowie.

Drewniana XIX wieczna kapliczka w Sędeku 
zyskała nowy blask
21 września 2015r. 
zakończyła się realizacja 
prac związanych z remontem 
drewnianej XIX w kapliczki 
w msc. Sędek.

W  ramach przeprowadzonych 
prac zostały wymienione wszystkie 
drewniane elementy kapliczki wraz 
z  pokryciem dachowym. Ponadto 
wyremontowano ogrodzenie z furt-
ką oraz wykonano ławki zewnętrzne 
i wewnętrzne.

Drewniana kapliczka jest niezwy-

kle interesującym obiektem zarów-
no dla mieszkańców jak i  odwie-
dzających gminę turystów. Została 
wybudowana u schyłku XIX stulecia 
i  do dziś stanowi miejsce spotkań 
mieszkańców podczas uroczystości 
świątecznych oraz nabożeństw ma-
jowych.

Koszt przeprowadzonego remon-
tu wyniósł 17.000 zł i został pokryty 
z  funduszu sołeckiego sołectwa Sę-
dek.

Referat inwestycji i zamówień 
publicznych

Dobiegły prace związane z odnowieniem 
ponad 150 letniego nagrobka 
na cmentarzu w Łagowie.
Podczas II kwesty 
zainicjowanej przez 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Łagów mieszkańcy 
Łagowa zebrali 5 285 tyś zł. 

Przez dwa dni ponad 50 osób 
uczestniczyło w zbiórce środków na 
ten szczytny cel Kwestowali człon-
kowie stowarzyszenia, leśnicy, stra-
żacy, przedstawiciele władz lokal-
nych, dyrektorzy szkół, stypendyści 
„Sakiewki Zbója Madeja”, mieszkań-
cy Łagowa dla których zachowanie 
historii i szacunek do niej był ważny. 
Po ustaleniach z  władzami Nadle-
śnictwa Łagów postanowiono odre-
staurować nagrobek Stanisława So-
bolewskiego- Nadleśniczego Lasów 
Państwowych który zmarł w 1864 r. 
Kosztorys tego zadania to 8 800 zł.

Nagrobek przedstawia tzw. anioła 
śmierci który opiera się na ściętym 
pniu drzewa trzymając lilię i  krzyż. 
Takie nagrobki znajdują się we Lwo-
wie na cmentarzu Łyczakowskim. 
Mocno zniszczona postać z oderwaną 
głową i  brakami w  postaci połama-
nych skrzydeł i  rąk to wyzwanie dla 
pana rzeźbiarza-konserwatora Macie-
ja Miernika. Prace trwały ponad mie-
siąc. Wymagały ogromnego wysiłku 
cierpliwości i  dokładności. Artysta 
wraz ze swoja asystentką Katarzyną 
wykonali kawał dobrej roboty.

 Spacerując po cmentarzu w Ła-
gowie przy środkowej alejce można 
przekonać się naocznie o  tym jak 
pięknie wygląda ten nagrobek. To 
już drugi uratowany dzięki działa-
niom szlachetnych ludzi świadek 
naszej historii. Całe zadanie nie było 
by możliwe do wykonania gdyby nie 

kwesta i wsparcie Nadleśnictwa Ła-
gów dlatego wielkie podziękowania 
i szacunek należy się p. Nadleśnicze-
mu Krzysztofowi Karstowi, wszyst-
kim darczyńcom i kwestującym.

Mamy nadzieję iż podczas naj-
bliższej III kwesty nie zabraknie 
ludzi dobrej woli a hojność naszych 
mieszkańców i gości pozwoli urato-
wać kolejny nagrobek.

Osoby które chciały by pomóc 
w zbiórce pieniędzy mogą kontakto-
wać się pod numerem telefonu 512 
303 412.

Zdzisław Zwoliński
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Sołtysi i radni Gminy Łagów z wizytą 
w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej

 Q Pamiątkowe zdjęcie delegacji z gminy Łagów z marszałkiem Sejmu Małgorzatą Kidawą Błońską i posłem Markiem Gosem.

8 października na zaproszenie 
posła na sejm RP Pana Marka 
Gosa udali się do Warszawy 
sołtysi i radni naszej gminy 
wraz z Wójtem Gminy Łagów 
Panem Pawłem Marwickim 
i Przewodniczącym Rady 
Gminy Panem Markiem 
Bartkiewiczem. 

W  programie wyjazdu znalazło 
się zwiedzanie sejmu. Po wejściu do 
jednej z sal sejmowych gorąco powi-
tał przybyłych pan poseł. Następnie 

wszyscy wspólnie przenieśli się na 
galerię sali obrad. Tam poseł Gos 
naświetlił mechanizmy działania sej-
mu, jego procedury oraz stanowiska 
i instytucje polskiego parlamentu. 

Później grupa przeszła do kulu-
arów sejmowych, gdzie można było 
spotkać wielu znanych polityków. 
Zaciekawienie wywołały także m. in. 
tablice pamiątkowe, zabytkowe laski 
marszałkowskie oraz zbiory związa-
ne z Janem Pawłem II. Na ich temat 
parę słów wspominał pan poseł Gos, 
który wcielił się w postać przewod-

nika. Dzięki jego uprzejmości zwie-
dzający mogli zobaczyć te miejsca 
do których zwykłe wycieczki nie 
mają wstępu. Chcąc odpocząć od 
sejmowego zgiełku zaproponował 
przejście do Łazienek Królewskich, 
aby odwiedzić Muzeum Łowiectwa 
i  Jeździectwa. Tam czekały cieka-
we eksponaty zwierząt i  roślin ze 
wszystkich zakątków naszego globu. 

Duże wrażenie robiły szczególnie 
egzotyczne okazy z dalekich krajów. 
Na koniec zwiedzania Wójt Gminy 
Łagów serdecznie podziękował Panu 

posłowi Markowi Gosowi za zapro-
szenie i oprowadzenie grupy z gminy 
Łagów po parlamencie, jednocześnie 
zaprosił go do odwiedzenia naszej 
pięknej gminy. Natomiast Pan poseł 
podziękował za przybycie i  odwie-
dzenie go w  Warszawie w  tak licz-
nym składzie. Obiecał równocześnie, 
że na pewno skorzysta z zaproszenia 
Pana Wójta. Wyraził także nadzieję, 
że wizyta w siedzibie polskiej władzy 
ustawodawczej pozostanie na długo 
w pamięci delegacji z Łagowa.

/A.S./

2 października 2015 r. 
w Bazylice Katedralnej 
na Św. Krzyżu odbyło się 
uroczyste poświęcenie 
sztandaru Świętokrzyskiego 
Związku Hodowców Bydła 
z okazji dziesięciolecia jego 
działalności. 

Obchody rozpoczęła msza świę-
ta, podczas której poświęcono 
sztandar. 

W uroczystościach wzięli udział 
hodowcy bydła z naszej gminy. 

Poświęcenie sztandaru Świętokrzyskiego 
Związku Hodowców 
Bydła na Św. Krzyżu

Wśród zaproszonych gości znalazł 
się także Wójt Gminy Łagów Pa-
weł Marwicki, który miał zaszczyt, 
prócz członków zarządu związku 
oraz niektórych zaproszonych gości, 
wbić symboliczny gwóźdź w drze-
wiec sztandaru. 

Ten piękny gest to podziękowa-
nie dla samorządu Gminy Łagów za 
pomoc w wykonaniu związkowego 
sztandaru. Po uroczystościach ko-
ścielnych wszyscy zebrani zwiedzili 
bazylikę i klasztor.

/A.S./ Q Sztandar przed poświęceniem

fo
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Inauguracja Roku Akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie

 Q Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas wykładu inauguracyjnego.

 Q Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie wraz z zaproszonymi gośćmi.

6 października br. 
w Łagowie odbyła się 
pierwsza inauguracja roku 
akademickiego Uniwersytety 
Trzeciego Wieku w Łagowie. 

Uroczystość poprzedziła msza 
święta w  łagowskim kościele, którą 
odprawił proboszcz parafii pw. Św. 
Michała Archanioła w  Łagowie, ks. 
Jerzy Beksiński. Po mszy wszyscy 
zebrani przenieśli się do budynku 
OSP w Łagowie. Początek obchodów 
rozpoczęto hymnem państwowym. 
Następnie głos w  imieniu zarządu 
i  słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku zabrała Pani Halina Janowicz 
– Girczys, która gorąco i  serdecznie 
powitała zaproszonych gości. Swoją 
obecnością uroczystość uświetnili: 
Pan Artur Gierada – poseł na Sejm 
RP, Pan Bogdan Gierada – Członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego, Pan 
Paweł Marwicki – Wójt Gminy Ła-
gów, proboszcz parafii Łagów – ks. Je-
rzy Beksiński, pan Wiesław Nawroc-
ki – Dyrektor Gminnego Zespołu 
Szkół w Łagowie, Pani Elżbieta Iwan 
– Prezes Świętokrzyskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, Pan Zdzisław 
Zwoliński – Prezes Rozwoju Wsi 
Świętokrzyskiej oraz Prezes Rozwoju 
Gminy Łagów, Jan Lechicki – poeta, 
prozaik, fraszkopisarz, aforysta i pu-
blicysta urodzony w Łagowie.

Wiceprezes Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Łagowie Pani dr Ja-
dwiga Kamińska poprosiła wszyst-
kich o  powstanie, aby słuchacze 
UTW w  Łagowie złożyli przysięgę, 
która uroczyście przyjmuje nowych 
studentów na pierwszy rok do uni-
wersytetu. Po tym nastąpiło wspól-
ne odśpiewanie studenckiej pieśni 
„Gaudeamus Igitur”. Następnie głos 

zabrali zaproszeni goście, życząc 
sukcesów i  pomyślności dla tego 
wspaniałego przedsięwzięcia jakim 
jest Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku deklarując swoje wsparcie dla 
tej idei. Wykład inauguracyjny pn. 
„Światopogląd współczesnego czło-
wieka” wygłosił ks. Proboszcz Jerzy 
Beksiński, natomiast swoją twórczo-
ścią podzielił się z  zebranymi Pan 

Jan Lechicki. Oprócz tego w między 
czasie każdy mógł skosztować prze-
pysznych potraw i  wypieków jaki 
przygotowali słuchacze łagowskie-
go uniwersytetu. Na zakończenie 
odbyła się luźna debata na temat 
planu zajęć na najbliższy czas i roz-
woju Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Łagowie.

/A.S./
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Dobra passa Łagowskiego Klubu Sportowego
6 wygranych, 3 remisy,  
2 przegrane to bilans klubu 
sportowego ŁKS Łagów  
po 11 rozegranych kolejkach 
w rozgrywkach IV ligi. 

Kolejność meczów wyglądała na-
stępująco: 

I kol. ŁKS - GKS Rudki 3:1bram-
ki Fryc-2,Kita

II kol. ŁKS - NIDA Pińczów 1:0 
Bochniak

III kol PARTYZANT Radoszyce 
– ŁKS 0:0

IV kol. ŁKS - NIDZIANKA Bieli-
ny 2:0 Malinowski, Jaworek 

V kol. HETMAN Włoszczowa - 
ŁKS 2:3 Basąg-2, Malinowski;

VI kol. ŁKS - KAMIENNA Brody 
1:1 Bochniak 

VII kol. ZDRÓJ Busko – ŁKS 2 :1 
Malinowski;

VIII kol. ŁKS -WIERNA Mało-
goszcz 2:2 Fryc, Malinowski 

IX kol. UNIA Sędziszów - ŁKS 1:0
X kol. ŁKS - POGOŃ Staszów 2:0 

Piotrowicz, Szmalec
XI kol. NEPTUN Końskie – ŁKS 

2:4 Bochniak-2, Kowalski, Fryc. 
Po wszystkich rozegranych me-

czach nasza drużyna znajduje się na 
3 miejscu w  tabeli mając 21 punk-
tów i ustępuje tylko Wiernej Mało-
goszcz-26 i Naprzodowi

Jędrzejów-22.Tak udanego startu 
w  rozgrywkach IV ligi nasza dru-
żyna jeszcze nie miała. Był taki mo-
ment, że tylko jednej bramki nam 
brakowało i moglibyśmy być

liderem. Niestety po paru uda-
nych meczach przyszedł kryzys mię-
dzy VI a IX kolejką.

Na szczęście trwał krótko i  ze-
spół ponownie zaczął zwyciężać. 
Do końca rundy pozostały do ro-
zegrania 4 mecze z Alitem Ożarów 
i  Lubrzanką Kajetanów na wyjeź-
dzie oraz z  Klimontowianką Kli-
montów i  Naprzodem Jędrzejów 
u siebie. 

Mamy nadzieję, że nasi zawod-
nicy również w tych meczach zdo-
będą kolejne punkty i  uda się im 
awansować na jeszcze wyższe miej-
sce w tabeli.

Grzegorz Siwoń

Kultura dla nas!
Stowarzyszenie Sami Swoi Sędek od sierpnia do grudnia realizuje projekt o nazwie 
„Kultura dla nas” w ramach programu Kultura Dostępna. Projekt ten dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zadanie składa się z 4 wyjazdów do 
Kielc, jednego wyjazdu do Warszawy 
i 6 spotkań w siedzibie Stowarzysze-
nia tj. w Ośrodku Twórczości Ludowej 
w Sędku.

Podczas wyjazdów do Kielc uczestnicy 
wezmą udział w wydarzeniach kulturalnych 
odwiedzając takie miejsca jak: Filharmonia 
Świętokrzyska, Kieleckie Centrum Kultury, 
Teatr im. Stefana Żeromskiego oraz kino. 
Podczas wyjazdu do Warszawy uczestnicy 

odwiedzą Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie. Główną atrakcją wyjazdu do sto-
licy będzie udział w festiwalu „Wszystkie 
Mazurki Świata”, gdzie uczestnicy pozna-
ją muzykę ludową charakterystyczną dla 
różnych regionów Polski. Uczestnicy będą 
mogli wziąć tam udział w warsztatach tań-
ca, śpiewu lub gry na tradycyjnych instru-
mentach. Wyjazd zwieńczy udział w tzw. 
„Nocy Tańca” podczas której będzie moż-
na wykorzystać umiejętności nabyte pod-
czas wcześniejszych warsztatów: tańcząc, 

śpiewając i słuchając muzyki z różnych 
stron Polski.

Dwa razy w miesiącu w siedzibie Stowa-
rzyszenia odbywają się spotkania, podczas 
których uczestnicy wspólne oglądają wybra-
ne materiały audiowizualne zgromadzone 
w zasobach Narodowego Instytutu Audio-
wizualnego (ninateka.pl). Podczas jednego 
z takich spotkań we współpracy z Kołem Go-
spodyń Wiejskich z Sędka zorganizowany 
zostanie pokaz tradycyjnego wypieku chleba 
w piecu chlebowym opalanym drewnem.

 Q ŁKS Łagów podczas meczu 

z Wierną Małogoszcz.


