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Popołudnie 
z twórczością  
prof. Wincentego 
Kućmy

W dniu 12 czerwca 2016 roku 
w czytelni w Łagowie odby-

ło się popołudniowe spotkanie nt. 
życia i twórczości prof. Wincente-
go Kućmy, w którym uczestniczyli 
czytelnicy z Gminy Łagów. 

Organizatorem spotkania była 
Czytelnia w Łagowie. Jej pracownik 
Małgorzata Gadowska-Skibińska 
zapoznała zebranych z  życiorysem 
i przybliżyła najważniejsze prace ar-
tysty pochodzącego z naszej gminy.

Profesor urodził się 25 maja 
1935 roku w  Zbelutce, którą czę-
sto wspomina w  swoich publika-
cjach. Tu przeżył młodzieńcze lata. 
Następnie uczęszczał do Liceum 
Sztuk Plastycznych w  Kielcach 
skąd, udał się na studia na Akade-
mię Sztuk Pięknych do Krakowa. 
Wyspecjalizował się szczególnie 
w  rzeźbie sakralnej. Jego dzieła 
znajdują się w  wielu miejscach 
w  kraju jak i  za granicą. Jest nie-
kwestionowanym autorytetem 
w tej dziedzinie sztuki.

Kolejne spotkania z  twórczo-
ścią profesora Kućmy odbyły się 
wśród uczniów Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Łagowie oraz 
uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Sędku.

Mieszkańcy gminy mogą być 
dumni z  faktu, iż znany i  szano-
wany profesor Wincenty Kućma 
pochodzi właśnie z  naszej małej 
ojczyny.

Małgorzata  
Gadowska-Skibińska

Gminne Obchody 
Dnia Dziecka w Łagowie

W dniu 5 czerwca 2016 r. w na-
szej gminie uczciliśmy świę-

to naszych milusińskich. Choć nie 
przypadł on w  ten dzień kiedy jest 
obchodzony jego idea pozostała nie-
zmienna, dostarczyć dzieciom wielu 
radości i uśmiechu, a rodzicom zado-
wolenia ze szczęścia swoich pociech.

Przed rozpoczęciem wspaniałej za-
bawy na Rynku w Łagowie licznie zebra-
nych rodziców wraz z dziećmi ciepłymi 
słowami przywitali gospodarze imprezy,  
Wójt Gminy Łagów - Paweł Marwicki 
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 
Łagów - Markiem Bartkiewiczem. 

 Q Czytaj na str. 9

Pierwszy Ogólnopolski Festiwal 
Zielarstwa oraz XVIII Dni Łagowa 
i Honorowego Krwiodawstwa

 Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich z Lechówka

 Q Występ delegacji Koła Gospodyń Wiejskich „Płuc-
kowianki” z Płucek

 Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich z Płucek

 Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich z Sędka Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowa

 Q Najmłodsi nie mogli narzekać na nudę. Organizatorzy przygotowali 
dla nich wiele atrakcji

11 czerwca już po raz XVIII odbyły się Dni Łagowa 
i Honorowego Krwiodawstwa, które po raz pierw-

szy zostały połączone z Festiwalem Zielarstwa. Obchody 
tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Kościele 
Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Łagowie, któ-
rą celebrowali Ks. Jerzy Beksiński Proboszcz Parafii w Ła-
gowie, Ks. Andrzej Miller, wieloletni Proboszcz Parafii 
w Zbelutce oraz Honorowy Obywatel Gminy Łagów i Ks. 
Franciszek Grela, były Proboszcz naszej Parafii, a zarazem 
Honorowy Obywatel Łagowa.

 Q Czytaj na str. 4-5
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Egzamin na kartę rowerową
Dnia 8.06.2016 roku w Szkole Podstawowej w Łagowie został przeprowadzony egzamin dla uczniów klasy IVa i IVb na kartę rowerową. Egzamin 

na kartę rowerową przebiegał pod opieką p. Grażyny Słowińskiej i funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Dzieci bardzo chętnie wykonywały polecenia wydawane przez policjantów na torze przejazdu rowerem. Odpowiadały chętnie na zadawane 

pytania dotyczące znajomości przepisów ruchu drogowego.
Egzamin przebiegał w miłej atmosferze. Na koniec dzieci podziękowały za opiekę i zaprosiły na następne spotkanie. 

 Q Moment głosowania nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Łagów za 2015 rok

Jednogłośne absolutorium 

Realizacja programu „Usuwanie i utylizacja wyrobów  
zawierających azbest na terenie gminy Łagów” w 2016 r.  
została dofinansowana w ramach umowy dotacji nr 37/16  

z dnia 18.04.2016 r. ze środków:
•  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 

3.384,16 zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
•  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 

4.834,50tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
•  Środki własne Gminy Łagów – 1.450,36 zł tj. 15% kosztów kwalifikowanych zadania.
Efektem ekologicznym zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gmi-

ny Łagów będzie :
•  oczyszczenie terenu Gminy Łagów z wyrobów zawierających azbest w ilości 2586 m2, tj. 28,44Mg,
•  eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy Łagów, poprzez sukcesywne 

likwidowanie negatywnego oddziaływanie azbestu na środowisko, 
•  wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.
Sukcesywna likwidacja wyrobów niebezpiecznych w postaci materiałów i wyrobów zawierających azbest 

oraz unieszkodliwianie – poprzez składowanie na przeznaczonym do tego celu składowisku odpadów w Do-
browie, gm. Tuczępy zmniejszy emisję włókien azbestu do środowiska, co znacznie wpłynie na zmniejsze-
nie chorobotwórczego działania azbestu.

13 czerwca 2016 r na Sesji 
Rady Gminy Łagów Skarb-

nik Gminy Łagów - Pani Małgo-
rzata Sitarz przedstawiła Uchwałę 
I Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w  Kielcach 
w sprawie opinii o sprawozdaniach 
z  wykonania budżetu gminy za 
2015 rok wraz z  informacją o  sta-
nie mienia jednostek samorządu 
terytorialnego. 

I  Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w  Kielcach, 
po zbadaniu rocznych sprawozdań 
z wykonania budżetu Gminy Łagów 
za zeszły rok, postanowił pozytyw-
nie zaopiniować przedłożone przez 
Wójta Gminy Łagów sprawozdanie 
z jego wykonania.

Pani Skarbnik przedstawiła także 
Uchwałę VII Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach w sprawie opinii o  wniosku 
Komisji Rewizyjnej w  sprawie abso-
lutorium. VII Skład Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach po zbada-
niu wniosku komisji rewizyjnej w spra-
wie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Łagów postanowił zaopiniować 
pozytywnie wniosek Komisji Rewizyj-
nej o udzielenie absolutorium. 

Następnie projekt uchwały 
w  sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z  wykonania budżetu 
Gminy Łagów za 2015 rok oraz pro-
jekt uchwały w  sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy za 
2015 rok przedstawił Przewodni-
czący Rady Gminy Łagów – Marek 
Bartkiewicz, które poddano pod 
głosowanie.  Uchwały zostały przy-
jęte jednogłośnie.

/A.S./ 

Gmina Łagów
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Umowa na rozbudowę oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Łagów 
została podpisana

 Q Moment podpisania umowy na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Łagów

W dniu 04 czerwca 
2016r. została zawarta 
umowa z firmą ELE – MAR 
ELEKROINSTALACJE s.c. T. 
Bucior, M. Rysiak z Ostrowca 
Świętokrzyskiego na 
realizację zadania pn.: 
Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy 
Łagów.

W ramach zadania zostanie wy-
konane podwieszenie napowietrz-
nej linii oświetlenia zewnętrznego 
na istniejących słupach wraz z mon-
tażem opraw oświetleniowych 
w  msc. Lechówek oraz Sadków. 
W  miejscowości Sadków zostanie 
podwieszone 116 m. Oświetlenie 
zostanie wykonane na łuku drogi 
wojewódzkiej nr 756 Starachowice 
– Stopnica.

W miejscowości Lechówek zosta-
nie podwieszone 673 m napowietrz-
nej linii oświetlenia zewnętrznego 
na istniejących słupach. Oświetlenie 
zostanie wykonane na odcinku Le-
chówek – Łazki, przy drodze kra-
jowej nr 74 Kielce – Sulejów oraz 
wzdłuż drogi o nr ewid. 300.

Ponadto zostanie wykona-
ny I  etap budowy kablowej li-

nii oświetlenia zewnętrznego 
przy drodze powiatowej w  msc. 
Płucki. I  etap obejmuje budowę 
oświetlenia drogowego od dro-
gi wojewódzkiej nr 756 Stara-
chowice – Stopnica w  kierunku 
msc. Płucki. Budowa oświetle-
nia drogowego linii kablowej 

zostanie wykonana również 
w  msc. Lechówek przy drodze 
gminnej nr 338014T Lechówek 
przez wieś.

Całkowity koszt inwestycji 
wynosi  ponad 146 tys. zł. Plano-
wany termin wykonania zadania 
31.10.2016 r.

W tym roku zostanie także podpi-
sana umowa na realizację oświetlenia 
w msc. Nowy Staw. Realizacja inwe-
stycji wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców oraz komfort 
uczestników ruchu drogowego.

Referat Inwestycji i Zamówień 
Publicznych

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil. 
Miniony rok był to czas wytężonej pracy całej społeczności szkolnej: 

nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 
Doceniając całoroczną pracę nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 

przekazujemy słowa uznania i podziękowania za trud włożony  
w edukację młodego pokolenia. 

Z okazji zakończenia roku szkolnego Gronu Pedagogicznemu  
oraz uczniom życzymy radosnego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, 

który pomoże przygotować się do jak najlepszego  
wypełniania przyszłorocznych obowiązków szkolnych i życiowych.

Przewodniczący Rady Gminy Łagów
Marek Bartkiewicz

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki
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Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa  
oraz XVIII Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa

 Q Wspólne zdjęcie ks. Franciszka Greli - Honorowego Obywatela Gminy Łagów z parafianami z Lechówka

 Q Pamiątkowe zdjęcie prof. Kućmy i ks. Millera z przedstawicielami i mieszkańcami Zbelutki

11 czerwca już po raz XVIII 
odbyły się Dni Łagowa 
i Honorowego Krwiodawstwa, 
które po raz pierwszy zostały 
połączone z Festiwalem 
Zielarstwa.

Obchody tradycyjnie rozpoczęły 
się uroczystą mszą św. w  Kościele 
Parafialnym pw. Św. Michała Archa-
nioła w  Łagowie, którą celebrowali 
Ks. Jerzy Beksiński Proboszcz Parafii 
w Łagowie, Ks. Andrzej Miller, wie-
loletni Proboszcz Parafii w Zbelutce 
oraz Honorowy Obywatel Gminy 
Łagów i  Ks. Franciszek Grela, były 
Proboszcz naszej Parafii, a  zarazem 
Honorowy Obywatel Łagowa.

We mszy wziął udział poczet 
sztandarowy Gminnego Koła Kom-
batantów i  Byłych Więźniów Poli-
tycznych RP w  Łagowie, któremu 
towarzyszyli także strażacy z terenu 
Gminy Łagów. Po mszy św. zapro-
szeni goście, mieszkańcy przenieśli 
się na płytę Rynku, gdzie odbyła się 
cześć oficjalna i artystyczno-koncer-
towa uroczystości.

W  Festiwalu i  Dniach Łagowa 
wzięło udział wielu znamienitych 
gości, w tym posłowie, senatorowie, 
przedstawiciele władz wojewódz-
kich, powiatowych, samorządo-
wych, radni, sołtysi z terenu gminy, 
dyrektorzy szkół, prezesi stowarzy-
szeń, prezesi OSP, koła gospodyń, 
mieszkańcy gminy Łagów oraz licz-
nie przybyli na tą okazję wystawcy 
i uczestnicy festiwalu z całego kraju.

Po uroczystym powitaniu gości 
głos na scenie zabrali Wójt Gminy 
Łagów - Paweł Marwicki, Prze-
wodniczący Rady Gminy Łagów - 
Marek Bartkiewicz oraz Pani Beata 
Cichopek - Prezes Świętokrzyskiego 
Stowarzyszenia Wspierania Małych 
Producentów Żywności EKO-Bazar, 
którzy w  ciepłych słowach podzię-
kowali wszystkim gościom i miesz-
kańcom gminy za przybycie życząc 
wszystkim dobrej zabawy. Wójt 
Gminy Łagów przedstawił genezę 
organizacji Festiwalu Zielarstwa 
w Łagowie. Wyraził nadzieję że Fe-
stiwal Zielarstwa stanie się cykliczną 
imprezą, z której Gmina Łagów bę-
dzie dumna. Podkreślił także, że dzi-
siejsza uroczystość niesie również ze 
sobą bardzo ważny cel – jakim jest 
honorowe oddawanie krwi, bo to 
krew jest darem życia. Poinformo-
wał także, że w  tym roku spośród 

wszystkich honorowych dawców 
krwi losowany będzie rower górski 
oraz inne atrakcyjne nagrody. Prze-
wodniczący Rady poparł pomysł 
Pana Wójta o chęci rozwinięcia for-
muły Dni Łagowa o Festiwal Zielar-
stwa, aby to wydarzenie weszło na 
stałe do kalendarza imprez naszej 
gminy.

Po części oficjalnej imprezę roz-
poczęły występy lokalnych Kół 
Gospodyń Wiejskich. W  tym roku 
swoje umiejętności wokalne zapre-
zentowały Panie z KGW Lechówek, 
KGW „Płuckowianki”, KGW Płucki, 
KGW Piotrów oraz KGW Sędek. 
Występy były przeplatane prelekcja-
mi ekspertów na temat właściwości 

i zastosowań ziół w różnych sferach 
życia. 

W  tym samym czasie odbywały 
się warsztaty i  wykłady tematyczne 
podzielone na III bloki: zioła w ko-
smetyce, ziołolecznictwo i  zioła 
w  kulinariach. Warsztaty cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem 
zarówno wśród mieszkańców jak 
i  osób, które specjalnie na wykłady 
przyjechały spoza granic naszego 
województwa. 

Wzdłuż pasażu Urzędu Gminy 
w Łagowie, w ramach festiwalu wy-
stawione zostały prace plastyczne 
odwołujące się do natury, piękna 
przyrody i bogactwa roślinnego na-
szej ziemi. 

Następnie przyszedł czas na wy-
stęp zespołu biesiadnego „Fakt”. Dla 
wszystkich zaśpiewała także uta-
lentowana solistka Agata Wróbel ze 
Szkoły Podstawowej w Zbelutce. 

Chwilę potem komisja w  skła-
dzie: Przewodniczący Rady Gminy 
Łagów - Marek Bartkiewicz i Wójt 
Gminy Łagów przy udziale dwóch 
dziewczynek wybranych z publicz-
ności wylosowali spośród honoro-
wych dawców krwi rower górski – 
nagrodę główną tegorocznej loterii 
fantowej. Los uśmiechnął się do 
Pana Piotra Śliwińskiego z  Łago-
wa. Dodatkowo wylosowano także 
dwie torby sportowe ufundowane 
przez Gminę Łagów, opiekacz, koc 



NASZA GAZETA ŁAGOWSKA \ CZERWIEC 2016 R. Strona 5

Starosta
Powiatu
Kieleckiego

 Q Tegoroczny Festiwal Zielarstwa i Dni Łagowa przyciągnął wielu uczestników z kraju jak i mieszkańców gminy

 Q Jak co roku chętnych do oddawania krwi nie brakowało

 Q Tegoroczną imprezę w Łagowie swoją obecnością zaszczyciło wielu zacnych gości

piknikowy przekazane przez Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa w  Kielcach, 
dwa kupony o  wartości 100 zł do 
wykorzystania w  sklepie motory-
zacyjnym, których sponsorem był 
sklep Auto-Mobil Krzysztof Ar-
mata oraz cztery podwójne bilety 
do kina Helios ufundowane przez 
Kino Helios Kielce. Serdeczne 
dziękujemy za oddany dar i gratu-
lujemy.

Po emocjach związnych z roz-
daniem nagród przyszedł czas na 
koncert gwiazdy wieczoru – zespółu 
EGO, który bez wątpienia dostarczył 
wszystkim niezapomnianych wra-
żeń. Na zakończenie festynu w  wir 
zabawy w  klubowym stylu porwał 
uczestników DJ.

Na festynie nie zabrakło również 
licznych atrakcji dla najmłodszych 
w  tzw. „Strefie Malucha”. Animato-
rzy zabaw przygotowali na tę okazję 
specjalny program w postaci warsz-
tatów plastycznych. Udział w atrak-
cjach był bezpłatny dla wszystkich 
uczestników imprezy.

Dla smakoszy tradycyjnego swoj-
skiego jadła czekały stoiska przygo-
towane przez Koła Gospodyń Wiej-
skich z  Piotrowa, Sadkowa, Płucek, 
”Wolanie” oraz „Płuckowianki”. 
Podczas tegorocznych obchodów 
Dni Łagowa promowało się także 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ła-
gów, Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w  Łagowie, Gminny Zespół Szkół 
z  Łagowa, Koło Pszczelarzy z  Ła-
gowa, Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w  Sędku, Stowarzyszenie Wspiera-
nia Małych Producentów Żywności 
EKO-Bazar, Oddział Regionalny 
KRUS w  Kielcach, ponadto przed-
siębiorcy oraz firmy związane z  te-
matyką ziół i zielarstwa.

Jak już wiemy Dniom Łagowa co 
roku, przyświeca szczytny cel - ja-
kim jest honorowe oddawanie krwi, 
bowiem najcenniejszą formą pomo-
cy, jaką człowiek może ofiarować 
drugiemu człowiekowi jest darowa-
nie własnej krwi. W tym roku spo-
śród 72 zarejestrowanych dawców, 
57 osób oddało krew i  dzięki temu 
udało się zebrać blisko 25 litrów 
krwi (25,650 ml). W  porównaniu 
z ubiegłym rokiem pojawiła się duża 
ilość osób, która oddała krew po raz 
pierwszy (14 osób). Jesteśmy dumni 
i  bardzo zadowoleni, że tegoroczna 
akcja honorowego oddawania krwi 
cieszyła się jak zawsze zaintereso-
waniem i przyniosła takie wymierne 
efekty. Wszystkim, którzy włączyli 
się w  akcję oddawania krwi gorąco 
dziękujemy.

Ogromne słowa podziękowania 
należą się także naszym sponsorom, 
bez których organizacja Festiwalu 
Zielarstwa oraz XVIII Dni Łagowa 
i  Honorowego Krwiodawstwa nie 
byłaby możliwa. Serdecznie dzię-
kujemy: Ośrodkowi Promowania 
Przedsiębiorczości w  Sandomierzu, 
z  którego otrzymaliśmy dofinanso-
wanie na organizację Pierwszego 
Ogólnopolskiego Festiwalu Zie-

larstwa oraz XVIII Dni Łagowa 
umowa dotacji nr 30/599/I/2016/
SiK w  ramach programu „Góry 
Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” 
współfinansowanego przez Szwajca-
rię w ramach Szwajcarsko-Polskiego 

Programu współpracy z  nowymi 
krajami członkowskimi Unii Eu-
ropejskiej. Serdeczne dziękujemy 
również sponsorom: PNG Sp. z o . o. 
LYOVIT, Natur-Vit, Tematex, Nad-
leśnictwo Łagów, Restauracja Za-

cisze w  Łagowie, Masarnia Sadków 
Paweł Haniecki, Sklep motoryzacyj-
ny Auto-Mobil Krzysztof Armata, 
Firma Handlowa Mirosław Grzesik, 
Kino Helios Kielce. 

/A.S./

Patronat  
nad wydarzeniem  

objęli: 

Marszałek
Województwa
Świętokrzyskiego
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Konkurs fotograficzny „Carpe Diem – 
wakacje w Gminie Łagów”
Wójt Gminy Łagów ogłasza 
konkurs fotograficzny 
skierowany do uczniów do 16 
roku życia ze szkół z terenu 
Gminy Łagów. 

Tematyką konkursu są waka-
cje w  naszej gminie, tj. krajobraz, 
ciekawe wydarzenie, postać lub 

obiekt. Każdy uczestnik na kon-
kurs może przesłać maksymalnie 
2 zdjęcia, do których należy do-
łączyć zgodę rodziców dotyczącą 
udziału w  w/w  konkursie. Propo-
zycje konkursowe należy przesłać 
na płytach CD lub DVD na adres 
Urzędu Gminy w  Łagowie (ul. 
Rynek 62, 26-025 Łagów) z  do-

piskiem Konkurs Fotograficzny. 
Oceną zdjęć zajmie się komisja 
konkursowa. Nagrodą główną 
w  konkursie jest wysokiej klasy 
aparat fotograficzny. 

Termin nadsyłania zdjęć: od 1 
lipca do 31 sierpnia. 10 września 
nastąpi oficjalne ogłoszenie wyni-
ków wraz z  przyznaniem nagród. 

Szczegółowy regulamin konkursu 
oraz wszelkie dodatkowe informacje 
będą dostępne na stronie interneto-
wej www.lagowgmina.pl w zakładce 
Konkurs fotograficzny „Carpe Diem 
– wakacje w Gminie Łagów”. 

Serdecznie zapraszamy  
do udziału. 

 Q Oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Gminą Łagów a Spółką

Rozpoczęto już budowę mostu  
na ulicy Podskale w Łagowie

W dniu 15.06.2016r.  
Pan Paweł Marwicki  
– Wójt Gminy Łagów podpisał 
umowę na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą 
„Odbudowa zniszczonego 
po powodzi mostu w ciągu 
drogi gminnej nr 338029T 
w Łagowie ul. Podskale” 
z PRZEDSIĘBIORSTWEM 
USŁUG KOMUNALNYCH 
ŁAGÓW Sp. z o.o Łagów 
reprezentowanym przez 
Pawła Kudłacza – Prezesa 
Zarządu.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG 
KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. 
z o.o., Rynek 62, 26-025 Łagów wy-
grało przetarg nieograniczony ogło-

szony przez Gminę Łagów za kwotę 
216.183,20 zł brutto.

W przetargu brało udział 8 firm. 
Najtańsza oferta była PRZED-
SIĘBIORSTWA USŁUG KOMU-
NALNYCH ŁAGÓW Sp. z  o.o. -  
216.183,20 zł brutto, zaś najdroższa 
z  ważnych ofert opiewała na kwotę 
528.133,46 zł brutto.

Wybór Spółki na wykonawcę ro-
bót jest wartością dodaną ponieważ 
Gmina zleca prace sprawdzonej fir-
mie, która zatrudnia osoby z tereny 
Gminy Łagów.  Poza tym pieniądze 
z dofinansowania pozostaną na tere-
nie gminy.

Rozpoczęto już wstępne prace 
przy w/w moście, na którego odbu-
dowę mieszkańcy czekają od 2013 r. 
Termin realizacji zadania przewidu-

je się do 30.10.2016r.
Dzięki staraniom Gminy Łagów 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
w ramach podziału środków na usu-

wanie skutków klęsk żywiołowych 
dofinansuje w 80% wartość zadania. 
Pozostałe środki pochodzą z budże-
tu Gminy Łagów.
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 Q Scena finałowa z udziałem wszystkich małych artystów

 Q Dzieci biorące udział w przedstawieniu otrzymały upominki od Prze-
wodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych - Pani Eweliny Łata

„Różowa awanturka” – lekcją 
wychowawczą dla najmłodszych

Dnia 16 czerwca 2016 r. 
w Szkole Podstawowej 
w Łagowie zostało 
wystawione widowisko 
teatralne pn. „Różowa 
awanturka”. 

Już po raz drugi widowisko z ini-
cjatywy Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
na czele z jej przewodniczącą Panią 
Eweliną Łatą, przygotowały panie: 
Monika Durlej, Małgorzata Walko-
wicz i Marzena Dzioba – opiekunki 
Szkolnego Koła Teatralnego „Mały 
Arlekin”.

Zaproszeni goście: pani Dy-
rektor, rodzice, nauczyciele oraz 
uczniowie klas 0 – IV z uwagą i zain-
teresowaniem podziwiali doskonałą 
grę aktorską małych artystów, pięk-
ne kostiumy oraz wspaniały wystrój 
sali. Sztuka okazała się „żywą lekcją 
wychowawczą” dla najmłodszych. 
Ukazała bowiem problem toleran-

Stypendia dla najzdolniejszych rozdane
Jak co roku Gmina Łagów 
ufundowała stypendia  
dla najzdolniejszych  
uczniów klas VI  
szkół podstawowych  
i klas III gimnazjum, 
dla których organem 
prowadzącym jest gmina. 

W  bieżącym roku szkolnym oso-
bom, które osiągnęły najwyższe wy-
niki w nauce, tj. średnia 5,0 i powyżej, 
Wójt Gminy Łagów wręczył stypen-
dium naukowe w  wysokości 600 zł. 
Całościowa kwota przeznaczona na 
stypendia wyniosła 7.800 zł. Lista sty-
pendystów liczy 13 osób. Są to:

Wiktoria Tłuścik (średnia 5,27) - 
Szkoła Podstawowa w Piotrowie,

Kamil Kowalik (śr. 5,0 ), Paweł 
Piotrowicz (śr. 5,3) - Szkoła Podsta-
wowa w Zbelutce,

Karolina Bęben (śr. 5,27), Alicja 
Dachowska (śr. 5,19), Patrycja Duda 
(śr. 5,0), Michał Herbuś (śr. 5,0), 

Wiktoria Kowalczyk (śr. 5,0), Kin-
ga Opala (śr. 5,36), Joanna Serwata 
(śr. 5,0), Aleksandra Skrzyniarz (śr. 
5,09) - Szkoła Podstawowa w Łago-
wie,

Paulina Błońska (śr. 5,17), Sylwia 
Grzywa (śr. 5,0) - Publiczne Gimna-
zjum w Łagowie.

cji, akceptacji, który w środowisku 
rówieśniczym jest niezwykle istot-
ny. Puentą widowiska było stwier-
dzenie, że tak naprawdę nie liczy się 
wygląd, kolor skóry, sposób bycia - 
najważniejsze jest dobre serce, któ-
re czyni człowieka wartościowym. 
Dzieci na etapie wczesnoszkolnym 
szukają aprobaty, akceptacji rówie-
śników i nie bez znaczenia jest fakt, 
iż w  poszukiwaniu tej tolerancji, 
często bojąc się reakcji otoczenia 
nie potrafią być asertywne – od-
mówić gdy ktoś namawia je do zła. 
Postawa kota w sztuce uczy małych 
podopiecznych SP w  Łagowie, że 
warto, a  nawet trzeba mieć swoje 
zdanie i  nie należy oceniać innych 
powierzchownie. Najważniejsze 
jest bowiem serce człowieka. Mali 
aktorzy za swoją pracę zostali na-
grodzeni upominkami sfinansowa-
nymi ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.

Członkowie Komisji z całego ser-
ca dziękują małym artystom oraz 
opiekunkom koła za wspaniałe wi-

dowisko i  promowanie gminnego 
programu profilaktycznego.

/A.S./



CZERWIEC 2016 R. / NASZA GAZETA ŁAGOWSKAStrona 8 

 Q Skarbnik Gminy Łagów - Pani Małgorzata Sitarz wraz z organizatora-
mi podczas wręczenia medali i upominków

 Q Uczestnicy imprezy w trakcie  oficjalnego podsumowania rajdu

Rajd pieszy pn. „XXVII 50-tka 
Świętokrzyska” zagościł w Łagowie

Dwudziesta siódma 
edycja rajdu pieszego pn. 
„50-tka Świętokrzyska”, 
organizowanego 4-5 czerwca 
przez Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze, 
w tym roku zawitała do 
Łagowa. 

Początek trasy miał miejsce 
w  Kielcach pod siedzibą organiza-
tora. Następnie trasa wiodła m. in. 

przez Niestachów, Daleszyce, Wi-
dełki, Czyżów, Sędek z  metą w  Ła-
gowie. Na wszystkich biorących 
udział w rajdzie czekał poczęstunek, 
ognisko i nocleg w schronisku mło-
dzieżowym w Łagowie. W niedzielę, 
5 czerwca oficjalnie podsumowano 
rajd. W sumie wzięło w nim udział 
105 osób, najstarszy uczestnik miał 
73, zaś najmłodszy 14 lat, a był nim 
mieszkaniec Łagowa – Maciej Sa-
dłowski, który uczestniczył w  raj-

dzie wraz z  tatą Arturem. Gmina 
Łagów jako partner imprezy ufun-
dowała dla wszystkich uczestników 
gadżety promujące naszą małą oj-
czyznę.

W oficjalnym zakończeniu rajdu 
z  ramienia władz gminnych, wzię-
ła udział Skarbnik Gminy Łagów 
– Małgorzata Sitarz, która pogra-
tulowała w  imieniu Wójta Gminy 
Łagów wszystkim uczestnikom raj-
du wytrwałości oraz hartu ducha, 

zaś organizatorom podziękowała za 
świetne przeprowadzenie imprezy 
i wybór Łagowa na metę trasy.

Następnie wraz z przedstawicie-
lami PTTK wzięła udział we wrę-
czeniu medali, certyfikatów dla 
uczestników za ukończenie rajdu. 
Na zakończenie Pani Skarbnik za-
prosiła wszystkich do ponownego 
przyjazdu oraz zwiedzania Łagowa 
i okolic.

/A.S./

 Q Na Jarmarku walory naszej gminy promowały panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich

Gmina Łagów na Jarmarku Świętokrzyskim

 Q Na scenie zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowa

29 maja 2015 r. na błoniach 
przy świętokrzyskim 
Sanktuarium Relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego odbyła 
się już XI edycja Jarmarku 
Świętokrzyskiego.

Z  tej także okazji odbyła się 
uroczysta msza św. w intencji spo-
łeczności powiatu kieleckiego i tym 
samym mieszkańców gminy Ła-
gów. W  tej podniosłej uroczysto-
ści udział wzięli: Przewodniczący 
Rady Gminy Łagów – Marek Bart-
kiewicz oraz Wójt Gminy Łagów - 

Paweł Marwicki. Przy okazji odbył 
się także kiermasz rękodzieła ar-
tystycznego, na którym prezento-
wane były wyroby rękodzielnicze, 
tradycyjne smakołyki oraz produk-
ty regionalne. Gminę Łagów pro-
mowały Koła Gospodyń Wiejskich 
z Płucek, Sadkowa, Sędka i Piotro-
wa za co wszystkim paniom skła-
damy serdeczne podziękowania. XI 
Jarmark Świętokrzyski zapisał się 
w  historii jako znakomite święto 
zabawy i  kultury wszystkich gmin 
powiatu kieleckiego.

/A.S./
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 Q Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu GZS Łagów podczas 
Akcji Miś

 Q Wolontariusze z wizytą u Wójta Gminy Łagów

„AKCJA MIŚ- NIE BIJ MNIE - KOCHAJ MNIE”

W dniach 30-31 maja 
2016 roku Szkolny Klub 
Wolontariatu GZS w Łagowie 
był organizatorem „Akcji Miś”, 
której celem jest zwrócenie 
uwagi na problem przemocy 
wobec dzieci.

Pierwsza "Akcja Miś" odbyła się 
w  grudniu 2013 roku w  kilku mia-
stach w Polsce. Pomysłodawcą akcji 
jest Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, która chciała zwrócić uwa-
gę na problem przemocy wobec 
dzieci. To reakcja na doniesienia, że 
do szpitali, dla których WOŚP ku-
puje sprzęt medyczny, trafiają dzieci, 
których obrażenia zostały spowo-
dowane agresywnym zachowaniem 
osób dorosłych. Nie zgadzając się 

z  taką sytuacją i  stanowczo prote-
stując przeciwko takim zachowa-
niom, Fundacja postanowiła spon-
tanicznie zorganizować “Akcję MIŚ”, 
w  którą włączyli się wolontariusze 
Szkolnego Klubu Wolontariatu GZS 
w  Łagowie. W  ramach tego przed-
sięwzięcia w  szkole odbyły się dwa 
konkursy:

I-konkurs plastyczny „Historia 
Misia” dla uczniów klas „0” i  „I” 
Szkoły Podstawowej, w którym zwy-
cięzcami zostali:

• Amelia Sadłowska 1a
• Kuba Kawalec- 1b
• Oliwia Skowron- 0a
• Oskar Wróbel- 0b
• Julia Chruścicka- 0a
II- konkurs plastyczny- „Stop 

przemocy wobec dzieci” dla 

uczniów gimnazjum oraz Szkoły 
Podstawowej klas IV-VI, w  którym 
zwycięzcami zostali następujący 
uczniowie:

1. Miejsce- Martyna Grys
2. Miejsce- Gabrysia Wójtowicz
3. Miejsce- Kasia Wodyńska i Ola 

Łodej
4. Wyróżnienie- Dawid Wodyń-

ski
W  klasach II-III Szkoły Podsta-

wowej odbyły się zajęcia warsztato-
we pt. „Co to jest złość? - nazywamy 
emocje” na lekcji języka angielskie-
go przeprowadzonych przez p. Mał-
gorzatę Rugałę. W  ramach podsu-
mowania akcji, wolontariusze SKW 
w  dniu 31 maja 2016r. na terenie 
Łagowa roznosili obandażowane 
pluszowe maskotki wraz z  ulot-

ką informacyjną na temat „Akcji 
Miś”. Uczniowie odwiedzili również 
Urząd Gminy w  Łagowie. Złożyli 
wizytę Wójtowi Gminy Łagów, któ-
remu ofiarowali maskotkę i  zapo-
znali z podstawowym celem akcji.

Mamy nadzieję, że poprzez te 
działania zwrócimy uwagę społe-
czeństwa na problem przemocy 
w  rodzinie, a  szczególnie wobec 
bezbronnych dzieci.

MY, JAKO MŁODZI LUDZIE 
STANOWCZO MÓWIMY:

„NIE” PRZEMOCY  
WOBEC DZIECI!

WOLONTARIUSZE SZKOLNEGO 
KLUBU WOLONTARIATU  

GZS ŁAGÓW

 Q Najmłodsi nie mogli narzekać na nudę. Organizatorzy przygotowali 
dla nich wiele atrakcji

 Q Dzieci z wielką chęcią brały udział w zabawach

Gminne Obchody Dnia Dziecka

W dniu 5 czerwca 2016 r. 
w naszej gminie uczciliśmy 
święto naszych milusińskich. 
Choć nie przypadł on w ten 
dzień kiedy jest obchodzony 
jego idea pozostała 
niezmienna, dostarczyć 
dzieciom wielu radości 
i uśmiechu, a rodzicom 
zadowolenia ze szczęścia 
swoich pociech.

Przed rozpoczęciem świetnej za-
bawy na Rynku w  Łagowie licznie 

zebranych rodziców wraz z dziećmi 
ciepłymi słowami przywitali go-
spodarze imprezy,  Wójt Gminy Ła-
gów - Paweł Marwicki wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Łagów 
- Markiem Bartkiewiczem. Życzyli 
również wszystkim obecnym wiele 
radości, uśmiechu, ciepła, bezpiecz-
nej oraz udanej zabawy w ten piękny 
dzień.

Tegoroczną imprezę poprowa-
dziła agencja artystyczna, która 
przygotowała blok zabaw i konkur-
sów. Były konkursy sprawnościowe, 

wyścigi drużyn, zabawy z  clownem 
i wiele, wiele innych. Dla dzieciaków 
była również przygotowana darmo-
wa zjeżdżalnia oraz zamek do ska-
kania. Największym powodzeniem 
cieszył się rodzinny konkurs kara-
oke, w którym brali udział wspólnie 
dzieci i rodzice.

Na festynie nie zabrakło oczywi-
ście waty cukrowej, słodkości, za-
bawek, balonów, – bez których nie 

może się odbyć żadna prawdziwa 
impreza dla milusińskich.

Niepowtarzalna atmosfera, wspa-
niała zabawa oraz wspólnie spędzony 
czas sprawiły, że ten wyjątkowy dzień, 
był pełen radości i uśmiechu, a impre-
zę należy zaliczyć do bardzo udanych.

Wszystkim dzieciakom życzymy 
dużo radości, uśmiechu i dobrej za-
bawy przez cały rok.

/A.S./
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 Q Na uroczystości byli obecni kombatanci Batalionów Chłopskich 
z Gminy Łagów

 Q Licznie zgromadzona młodzież z powagą wysłuchała przygotowanego 
przedstawienia

40-lecie nadania patrona Szkole 
Podstawowej w Łagowie

„Stanęły kompanie BCH,
Głos ziemi pobudkę bojową
Gorącą i krwawą nam gra.
Do boju o wolną Ojczyznę...”

Tymi słowami hymnu Bata-
lionów Chłopskich i  Szkoły Pod-
stawowej w  Łagowie społeczność 
szkolna rozpoczęła uroczystość 
z  okazji 40 rocznicy nadania na-
szej placówce imienia Batalionów 
Chłopskich. Następnie delegacje 

kombatantów, władz lokalnych, na-
uczycieli i  uczniów złożyły kwiaty 
i  zapaliły znicze przed pamiątko-
wą tablicą poświęconą Batalionom 
Chłopskim.

Krótka historia działalności tej 
organizacji partyzanckiej na te-
renie gminy Łagów i  okolicznych 
miejscowości przedstawiona przez 
uczniów była żywą lekcją historii. 
Historii zapisanej przez naszych 
przodków, pamiętanej przez nas. 

Wspomnienie ojców pieśnią jest 
dla synów. Słowa przeplatały pie-
śni partyzanckie z  tamtych lat 
pisane sercem przez bechowców, 
znane do dziś nawet wśród naj-
młodszych. Wszystko to splata 
się w  jedną narodową pamięć. 
Ona przeszłości i przyszłości sięga 
przez serce żywe, co w  piersiach 
nam bije.

Rozstrzygnięty został również 
konkurs na temat wiedzy o  patro-

nie naszej placówki – Batalionach 
Chłopskich:

I  miejsce zdobyła Wiktoria Ko-
walczyk,

II – Kinga Opala, Kamil Kołbuc,
III – Aleksandra Skrzyniarz, To-

masz Kotwa.
Od rana w holu wyłożone zosta-

ły kroniki szkoły, które cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem wśród 
uczniów, rodziców i  gości przyby-
łych na uroczystość.

 Q Wspólne zdjęcie uczestników konkursu z Wójtem Gminy Łagów  

„Z legendą za pan brat”

Z okazji 1050 rocznicy 
chrztu polski 7 czerwca 2016 
r. w Szkole Podstawowej 
w Zbelutce odbył się 
I Międzyszkolny Konkurs pn. 
„Z legendą polską za pan brat”. 

Udział wzięły w  nim 3-osobowe 
zespoły z klas IV-VI z tereny Gminy 
Łagów. Uczniowie rozwiązywali test 
ze znajomości kilkunastu polskich 
legend, rysowali ilustrację do wy-
branej przez siebie legendy, przed-
stawiali postać historyczną z  nią 
związaną. 

Jury przyznało trzy najlepsze 
miejsca w  następujących katego-
riach: test, ilustracja, prezentacja 
postaci historycznej. Podczas po-
sumowania uczestnicy otrzymali 
upominki. Organizatorzy konkursu 
składają serdeczne podziękowania 
Wójtowi Gminy Łagów – Pawło-
wi Marwickiemu za ufundowanie 
i  wręczenie nagród oraz obecność 
na Gali Finałowej konkursu. 

Organizatorzy kierują podzięko-
wania również dla nauczycieli-opie-
kunów za bardzo dobre przygotowa-
nie podopiecznych do finału.

 Q Stypendyści w trakcie zbiórki pieniędzy podczas festiwalu i Dni Łagowa

Stypendyści „Sakiewki Zbója 
Madeja” w akcji

W czasie festynu stypendyści 
programu „Sakiewka Zbója 
Madeja” promowali projekt 
wsparty przez Fundacje 
im. Stefana Batorego 
oraz kwestowali na rzecz 
niepełnosprawnego kolegi 
Krystiana Sobieraja. Wraz ze 
szkolnym kołem wolontariatu 
uzbierali ponad 1400 zł.

To już 11 edycja programu sty-
pendialnego realizowana na terenie 
trzech gmin.

Nowością była promocja funduszu 
stypendialnego „Mistrzowie Matema-
tyki” wspartej przez fundację mBan-

ku. Stypendyści przygotowali szereg 
zagadek matematycznych i logicznych 
o rożnym stopniu trudności. Nagrodą 
za prawidłowe rozwiązanie był słodki 
upominek. Zgadywanki cieszyły się 
dużym powodzeniem nawet wśród 
dorosłych mieszkańców gminy.

Program Mistrzowie Matematyki 
będzie kontynuowany w następnym 
roku szkolnym na terenie 7 gmin. 
Wniosek złożony przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju Gminy Łagów 
otrzymał wsparcie finansowe w wy-
sokości 25 tys. zł. Stypendia otrzy-
mają najlepsi uczniowie szkoły pod-
stawowej i gimnazjum.

Zdzisław Zwoliński
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„Energetyczna” wycieczka

 Q Pamiątkowa fotografia uczestników wycieczki na tle pałacyku w Oblęgorku

 Q Ogromne wrażenie wywarły na dzieciach maszyny bojowe

Dzieci z Gminy Łagów 
z wizytą w Łasku

27 maja 2016 roku grupa 
uczniów Publicznego 
Gimnazjum w Łagowie 
udała się na wycieczkę 
ufundowaną przez pana 
Marka Bartkiewicza - 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Łagów. Jako że rok 
2016 został obwołany Rokiem 
Henryka Sienkiewicza, 
w programie nie mogło 
zabraknąć muzeum 
w Oblęgorku.

Dworek ten za życia pisarza był 
jego letnią rezydencją, a  obecnie 
zwiedzający mogą zobaczyć m.in. 
autentyczne przedmioty, których 
używał noblista oraz jego fotogra-
fie rodzinne. Ekspozycja jest stale 
urozmaicana, stąd uczniowie mogli 
na przykład poszukać tajemnego 
przejścia do pokoju, w  którym za-
prezentowane zostały eksponaty ze-
brane przez Sienkiewicza w trakcie 
jego licznych podróży.

Kolejnym punktem wycieczki 
była wizyta w Energetycznym Cen-
trum Nauki w  Kieleckim Parku 

1 czerwca z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Dziecka najmłodsi mieszkańcy 
Sędka i Złotej Wody odwiedzili 
Bazę Lotnictwa Taktycznego 
w Łasku. 

Na miejscu czekało na nich wiele 
atrakcji. Dzieci zwiedziły lotnisko, 
muzeum starych samolotów, które-
go eksponaty bardzo im się spodo-
bały, ponieważ mogły do każdego 
z  nich wejść i  zrobić sobie zdjęcie. 
Obejrzały także pokaz akcji strażac-
kiej Wojskowej Straży Pożarnej, spe-
cjalnie przygotowanej dla wycieczki 
z  Gminy Łagów. Największe wra-
żenie wywołał przylot samolotów 
amerykańskich, na czele z  ogrom-
nymi Herculesami, a także start pol-
skich myśliwców bojowych F-16.

Głównymi  p omysło dawca-
mi i  organizatorami wyjazdu byli 
Radny Gminy Łagów - Wojciech 
Błosiński, sołtys sołectwa Sędek 
– Justyna Dachowska i  sołtys so-
łectwa Złota Woda – Krystyna Si-
kora. Dzięki wspólnej inicjatywie, 
dzieci z okazji swojego święta mia-
ły niebywałą możliwość zwiedzić 
zazwyczaj trudno dostępny obiekt 
wojskowy. Mogły przekonać się 
w  jaki sposób działa nasza armia, 
szczególnie jednostki odpowie-
dzialne za obronę przestrzeni po-
wietrznej. Ta wizyta zapewne była 
dla najmłodszych nie lada atrakcją 
oraz wielkim przeżyciem, które-
go na pewno długo nie zapomną 
i będą ją wspominać jeszcze przez 
długi czas.

/A.S./

Technologicznym. Jak długo świe-
ciła pierwsza żarówka? Czy da się 
samodzielnie zbudować własną? Na 
te pytania uczniowie uzyskali odpo-
wiedź w  trakcie warsztatów prowa-
dzonych przez personel Centrum 
w  laboratorium „Generator mocy”. 
Zajęcia zostały poświęcone wyna-

lazkowi, który miał ogromny wpływ 
na rozwój ludzkości. Oprócz „au-
torów” żarówki młodzież poznała 
jej budowę, a także dowiedziała się, 
dlaczego świeci. Tu uczniowie klas 
trzecich mogli wykazać się wiedzą 
przed pierwszoklasistami. W trakcie 
warsztatów każdy budował obwód 

elektryczny. Następnie młodzież 
zobaczyła interaktywną wystawę, 
dzięki której wyruszyli w podróż do 
świata energii. Zwiedzanie to nie jest 
najlepsze słowo, gdyż każdy uczest-
nik mógł dotknąć i  użyć każdego 
z przedmiotów objętych wystawą.

/A.S./

 Q Pamiątkowe zdjęcie uczniów na sali konferencyjnej Urzędu Giny w Ła-
gowie

Lekcja WOS w Urzędzie  
Gminy Łagów

W dniu 6 czerwca 2016r. 
uczniowie klas drugich 
Gimnazjum w Łagowie odbyli 
wycieczkę tematyczną do 
Urzędu Gminy w Łagowie. 

W ten sposób młodzież w ramach 
tematyki zajęć z wiedzy o społeczeń-
stwie, mogła uczestniczyć w  żywej 
lekcji dotyczącej funkcjonowania 
samorządu gminnego, a także doku-
mentów i  spraw, które mieszkaniec 
może załatwić w poszczególnych re-
feratach urzędu gminy. 

Uczniowie zostali zapoznani 
z w/w tematyką przez Wójta Gminy 
Łagów, Pana Pawła Marwickiego. 
Ponadto na podsumowanie mło-
dzież uczestniczyła w  spotkaniu, 
które odbyło się w sali konferencyj-
nej naszego Urzędu Gminy. Ucznio-
wie mieli możliwość zadawania 
pytań dotyczących współczesnych 
problemów gminy, zarządzania i or-
ganizacji jednostek samorządu tery-
torialnego i kierunków rozwoju. Na 
liczne pytania młodzieży odpowie-
dzi udzielał Wójt Gminy.
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 Q Drużyna z Łagowa wraz z dyrekcją szkoły

 Q Łagowscy zawodnicy i kibice w barwach Hiszpanii

Nasi gimnazjaliści w najlepszej czwórce 
Mini Euro 2016
26 kwietnia 2016r. na 
Arenie Kolportera Korony 
Kielc odbyło się otwarcie 
turnieju piłki nożnej 
dla Gimnazjalistów 
z województwa 
świętokrzyskiego. Do 
rozgrywek zakwalifikowało 
się 24 zespoły i wśród nich 
znaleźli się gimnazjaliści 
z Łagowa. 

W  zawodach wszystkie drużyny 
wcieliły się w  barwy reprezentacji 
krajów, które grają w mistrzostwach 
Europy. Uczniowie naszego gimna-
zjum będą reprezentować Hiszpanię 
w strojach ufundowanych przez or-
ganizatorów: Echo Dnia, Święto-
krzyski Związek Piłki Nożnej i  Ko-
mendę Policji w  Kielcach. Oprócz 
poszczególnych reprezentacji kra-
jów w konkursie biorą także udział 
grupy kibiców. Za najlepszy doping 
Organizatorzy przewidzieli nagro-
dy. Warto podkreślić, że drużyny 
kibiców organizują wszystko we 
własnym zakresie, tj. strój, akceso-
ria, maskotki. W łagowskim teamie 
kibiców znalazło się miejsce m.in. 
dla hiszpańskiego byka oraz naszego 
lokalnego Zbója Madeja.

29 kwietnia 2016r. w Daleszycach 
odbył się pierwszy mecz naszej re-
prezentacji w grupie D. Łagów jako 
zawodnicy Hiszpanii zagrał prze-
ciwko Woli Jachowej, którzy grali 
w  barwach Czech. Reprezentacja 
z naszej szkoły pokazała się z bardzo 
dobrej strony i w pierwszym meczu 
wygrała 3:1.

16 maja 2016r. w  Bielinach ro-
zegrane zostały kolejne mecze fazy 
grupowej turnieju piłkarskiego dla 
gimnazjalistów MiniEuro. Drużyna 
z  Łagowa zmierzyła się z  reprezen-
tacją gospodarzy i  po pasjonującej 
walce zremisowała 2:2. Kolejny 
mecz nasza reprezentacja rozegrała 
z drużyną z Daleszyc i wygrała 1:0.

Po rozegraniu naszej grupy tabela 
przedstawiała się następująco:

1. Hiszpania (Łagów)
2. Chorwacja (Daleszyce)
3. Turcja (Bieliny)
4. Czechy (Wola Jachowa).
Po zdobyciu pierwszego miejsca 

w  grupie i  zakwalifikowaniu się do 
fazy finałowej uczniowie z  naszego 
gimnazjum 20 maja 2016r. rozegra-
li spotkanie 1/8 finału piłkarskiego 
turnieju dla gimnazjalistów MiniE-
uro. Przeciwnikiem była drużyna ze 
Strawczyna (Anglia). W czasie spo-
tkania Łagów (Hiszpania) – Straw-
czyn (Anglia), pierwsza połowa 
należała do zawodników z  Łagowa, 
2:0 lecz w  drugiej gimnazjaliści ze 
Strawczyna wyrównali i  doprowa-
dzili do dogrywki, która zakończy-

ła się remisem 2:2. Spotkanie tych 
dwóch drużyn musiały rozstrzygnąć 
rzuty karne, w których lepsi okazali 
się chłopcy z Łagowa.

30 maja 2016r. gimnazjaliści z Ła-
gowa po raz kolejny wygrali mecz 
w  turnieju MiniEuro i  awansowali 
tym samym do czwórki najlepszych 
zespołów z  naszego województwa. 
Wygrany mecz rozgrywany był 
w Daleszycach, a przeciwnikami byli 
zawodnicy szkoły włoszczowskiej, 
która w  turnieju przyjęła nazwę Ir-
landii Północnej. Przebieg meczu był 
odzwierciedleniem poprzedniego 
spotkania w  Strawczynie, gdzie do-
szło do rzutów karnych, w  których 
lepsi okazali się nasi zawodnicy, czyli 
Hiszpanie. W  czasie wykonywania 
rzutów karnych na wysokości za-
dania stanął bramkarz łagowskiej 
ekipy. Oto skład drużyny naszego 
gimnazjum, która wywalczyła awans 
do półfinału całego turnieju i będzie 
walczyć o najwyższe miejsca na po-
dium rozgrywek MiniEuro, wpisując 
się tym samym w  bogatą tradycję 
naszej szkoły w rozgrywkach organi-
zowanych redakcję „Echa Dnia” oraz 
Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej: 
Rusiecki Dominik, Kargul Karol, 
Dziarmaga Michał, Roszczypała Se-
bastian, Jaskuła Jakub, Czajkowski 
Bartłomiej, Maj Jakub, Piątek Kac-
per, Kozłowski Jakub, Krawętkow-
ski Szymon, Herbuś Karol, Żurek 
Kacper, Stachera Hubert, Krowiński 
Mateusz, Czekaj Patryk, Grzesik 
Szymon, Piątek Daniel, Gołębiowski 
Wiktor, Krasoń Tomasz.

3 czerwca 2016r. na stadionie 
międzyszkolnym w  Kielcach roze-
grane zostały mecze półfinałowe 
w  turnieju MiniEuro. Nasza re-
prezentacja w  pierwszym meczu 
spotkała się z  drużyną gimnazjum 
Skarżyska Kamiennej, a drugi mecz 
rozgrywały reprezentacje z  Kielc 
i  Chmielnika. Do finału zakwalifi-
kowali się zawodnicy ze Skarżyska 
Kamiennej i  Kielc. Ostatecznie za-
jęliśmy 3 miejsce w  województwie, 
co jest dużym sukcesem. Nagrodą 
dla czterech najlepszych drużyn był 
wyjazd na mecz reprezentacji Polski 
z  Litwą, który odbył się 6 czerw-
ca 2016 r. w  Krakowie i  został on 
ufundowany przez organizatorów 
imprezy.

8 czerwca 2016r. w  Nowinach 
odbył się finałowy mecz i  podsu-

mowanie całego turnieju. Na sta-
dionie w Nowinach zgromadziły się 
reprezentacje wszystkich drużyn 
biorących udział w  rozgrywkach. 
Zebrani obejrzeli mecz finałowy 
w  którym Skarżysko Kamien-
na pokonała wyraźnie Kieleckie 
Gimnazjum nr 12. Naszą drużynę 
reprezentowała 3 osobowa delega-
cja, która odebrała nagrody prze-
widziane dla finalistów turnieju. 
Warto podkreślić, iż nasza drużyna 
przegrała tylko jeden mecz i  to ze 
zwycięzcą turnieju. Ostatecznie 
uplasowała się w pierwszej czwórce 
najlepiej grających drużyn w  wo-
jewództwie świętokrzyskim. Na 
podsumowaniu nagrodę dla za-
wodnika, który wykazał największy 
progres otrzymał Daniel Piątek.

/A.S./


