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Poznaj wyniki 
wyborów 
parlamentarnych 
2015r.

Podczas głosowania 25 paździer-
nika Polacy wybrali nowych przed-
stawicieli do Sejmu i Senatu RP. Pięć 
partii przekroczyło próg wyborczy 
i dostając się do parlamentu.

 Q Czytaj na str. 2

Spotkanie w sprawie 
zanieczyszczenia 
powietrza w naszej 
gminie

W  dniu 17 listopada br. odbyło 
się spotkanie z prof. zw. dr hab. Mar-
kiem Jóźwiakiem, kierownikiem 
Katedry Ochrony i  Kształtowania 
Środowiska na  Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.

 Q Czytaj na str. 7

 Q Młodzież z Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie podczas występu

Święto Niepodległości 
w Gminie Łagów

Obchody Święta Niepodległości 
w  naszej gminie rozpoczęły 

się o  godz. 11.45. w  kościele para-
fialnym w  Łagowie, gdzie młodzież 
z Gminnego Zespołu Szkół w Łago-
wie zaprezentowała montaż słowno-

-muzyczny łączący w  sobie historię 
i patriotyzm ze współczesnością. 

Po części artystycznej głos zabrał 
Wójt Gminy Łagów Paweł Marwicki, 
który podkreślił znaczenie daty 11 
listopada oraz płynący z niej patrio-

tyzm i dumę narodową. Wyraził na-
dzieję, że pamięć o naszej historii nie 
zaniknie czego dowodem jest liczny 
i  aktywny udział dzieci i  młodzieży 
przy organizacji tych obchodów. 

 Q Czytaj na str. 4

Stypendia 
rozdane
24 października w  Łagowie od-

było się uroczyste wręczenie stypen-
diów i  podsumowanie działalności 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ła-
gów za 2015 rok. 

W uroczystości wzięło udział 80 
zaproszonych gości, oraz stypendyści.

 Czytaj na str. 8
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Po raz kolejny 
w tym roku 
mammobus 
zawitał do Łagowa
Mammobus pojawił się 27 paź-

dziernika 2015 br. na  parkingu 
przy budynku remizy OSP w  Ła-
gowie. Program profilaktyczny 
skierowany był do  kobiet od  50 
do  69 roku życia (roczniki 1946-
1965). Badania trwały od  godz. 
9:00 do  17:00. Tym razem wzięło 
w nich udział 32 panie.Dzięki pro-
gramowi profilaktyki mobilnych 
mammobusów można skutecznie 
wykrywać i  walczyć z  nowotwo-
rem piersi. Częste badania ułatwia-
ją kontrolę nad stanem zdrowia 
i pomagają uchronić coraz większą 
ilość kobiet przed śmiercią w wy-
niku raka piersi, który jak wia-
domo jest największym zabójcą 
wśród nowotworów u kobiet. 

/A.S./

Kwesta  
na cmentarzu 
w Łagowie
Organizatorzy III kwesty 

na cmentarzu w Łagowie informu-
ją iż  podczas kwesty która trwała 
przez 26 godzin uczestniczyło 
w  niej ponad 70 osób - zebrano 
5.046,61 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Łagów dziękuje wszystkim 
kwestującym I DARCZYŃCOM

Decyzja który nagrobek zosta-
nie odnowiony zapadnie na  naj-
bliższym zebraniu wiejskim.

Wyniki wyborów 
parlamentarnych 2015r.
Podczas głosowania 25 
października Polacy wybrali 
nowych przedstawicieli 
do Sejmu i Senatu RP. Pięć 
partii przekroczyło próg 
wyborczy i dostało się 
do parlamentu. 

Zdecydowanym zwycięzcą w ska-
li całego kraju okazało się Pra-
wo i  Sprawiedliwość z  poparciem 
37,58 % zdobywając 235 mandatów, 
co daje tej partii większość w sejmie 
i  perspektywę samodzielnych rzą-
dów. Na drugim miejscu uplasowała 
się Platforma Obywatelska uzysku-
jąc 24,09 % i 138 mandatów. Na trze-
cie miejsce ku zaskoczeniu wielu 
komentatorów wszedł Kukiz’15 zdo-
bywając 8,81 % i 42 mandaty. Czwar-
te miejsce przypadło Nowoczesnej 
Ryszarda Petru, która otrzymała 7,60 
% i  28 mandatów. Ostatnią partią, 
która przekroczyła próg wyborczy 
było Polskie Stronnictwo Ludowe 
z  wynikiem 5.13 % i  16 mandata-
mi. Wielkim zaskoczeniem okazał 
się, pierwszy raz po 1989 roku brak 
w Sejmie Zjednoczonej Lewicy, któ-
ra uzyskała 7,55 %, ale niestety nie 
przekroczyła wymaganego progu 
wyborczego, ponieważ dla koalicji 
wspomniany próg to 8 %. Jeśli cho-
dzi o Senat wyniki przedstawiają się 
następująco: PiS (39,99 % i 61 man-
datów), PO  (28,95% i  34m.), PSL 
(5,13% i  1m.) Frekwencja w  całym 
kraju wyniosła: 50,92 %.

Jeśli chodzi o  wyniki w  Woje-
wództwie Świętokrzyskim to nie od-
biegają zbytnio od  ogólnopolskich. 
Frekwencja wyniosła 46,82 %.

Na czele PiS – 42,81 %,
dalej PO – 17,25 %,
PSL – 9,51 %,
KUKIZ’15 – 9,41 %.
Nowoczesna i  Zjednoczona Le-

wica nie przekroczyły w naszym re-
gionie progu wyborczego.

W  Powiecie Kieleckim frekwen-
cja wyniosła 48,35 %.

PiS – 48,61 %,
PO – 13,50 %,
PSL – 9,70 %,
KUKIZ’15 – 9,60 %.
Wyniki w  naszej gminie lek-

ko różniły się w  stosunku do  tych 
z kraju. Frekwencja wyniosła 38,91 
%. Uprawnionych do  głosowania 
było 5641 osób. Głosów ważnych 
oddano 2102. Liderem, jak i w całej 
Polsce został PiS, który wygrał ze 
znaczną przewagą nad następnymi 
partiami. Zdobył 55,09 % (1158 gło-
sów). Na drugim miejscu uplasował 
się PSL – 15,13 % (318 głosów). 
Trzecie miejsce KUKIZ’15 – 9,32 % 
(198 głosów). Miejsce czwarte za-

jęła PO – 7,28 % (153 głosów). Po-
zostałe partie w Gminie Łagów nie 
przekroczyły wymaganego progu 
wyborczego.

W  wyniku wyborów z  naszego 
województwa do Sejmu wybrano 16 
przedstawicieli, do  Senatu 3. PiS – 
otrzymał 9 mandatów do sejmu i 3 
do  senatu, PO  – 3, KUKIZ’15 – 1, 
PSL – 2 , Nowoczesna – 1.

Oto posłowie wybrani z  Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i  ilość 
głosów, które otrzymali w  Gminie 
Łagów:

PiS - Anna Krupka (197),
PiS - Krzysztof Lipiec (142),
PiS - Maria Zuba (58),
PiS - Michał Cieślak (19),
PiS - Marek Kwitek (16),
PiS - Dominik Tarczyński (66),
PiS - Andrzej Kryj (6),
PiS - Bogdan Latosiński (24),
PiS - Zbigniew Ziobro (392)
PO - Grzegorz Schetyna (74),
PO - Marzena Okła – Drewno-

wicz (16),
PO - Artur Gierada (28) - wszy-

scy PO;
PSL - Kazimierz Kotowski (18),
PSL - Krystian Jarubas (20) - obaj 

PSL,
KUKIZ 15 - Piotr Liroy Marzec 

(112),
.Nowoczesna - Adam Cyrański 

(24).
Mandat senatorski otrzymali: 

Krzysztof Słoń, Jarosław Rusiecki, 
Jacek Włosowicz - wszyscy PiS.

Nowowybranym życzymy powo-
dzenia i owocnej pracy na rzecz oj-
czyzny jak i naszego regionu.

/A.S./

Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Piotrowie 
W październiku br. 
została podpisana umowa 
na modernizację świetlicy 
wiejskiej w Piotrowie. 

W  zakresie robót budowlanych 
przewidzianych do  wykonania 
wchodzi m.in:

• wymiana opraw oświetlenio-
wych w Sali głównej, kuchni i gara-
żu na oprawy LED 24W- 12 szt.

• wymiana opraw żarowych 
hermetycznych w  kinkiety LED 
2x18W- 4 szt.

• wymiana i  montaż gniazd na-
tynkowych podwójnych- 3 szt.

• wymiana oraz montaż włącz-
ników oświetlenia świecznikowych 

natynkowych -3 szt.
• montaż wentylatorów na  prąd 

z  włącznikiem sznurkowym 
25W/230V- 2szt.

• zakup i montaż okapu kuchen-
nego gastronomicznego przyścien-
nego z kompletem łapaczy tłuszczu 
(filtry), spustem na tłuszcz, wentyla-
tor promieniowy 385m3/h

• zakup i  montaż przepływowe-
go podgrzewacza wody 8kW zasila-
nego napięciem 400V z kompletem 
węży i  zaworem odcinająco - tłu-
miącym.

• przebudowa tablicy rozdziel-
czej na  potrzeby zasilana podgrze-
wacza wody i okapu kuchennego.

• montaż nawiewników okiennych. 

Koszt robót to ok. 12 900 zł brut-
to. Termin wykonania do  dnia 30 
listopada 2015r.

Modernizacja istniejącej świe-
tlicy poprawi warunki lokalowe 
do  rozwoju aktywności lokalnej 
społeczności sołectwa Piotrów. 
Ponadto świetlica ta  jest miej-
scem, gdzie odbywają się spotka-
nia mieszkańców. Dodatkowo przy 
świetlicy jest organizowana z fun-
duszu wiejskiego coroczna impreza 
sołecka pn. ,,Piotrowska majówka’’. 
Świetlica ta  jest również siedziba 
prężnie działającego Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Piotrowa.

Referat Inwestycji 
i Zamówień Publicznych



NASZA GAZETA ŁAGOWSKA \ LISTOPAD 2015 R. Strona 3

Tadeusz Kotwa

Ma 63 lata. Posiada wykształcenie 
zawodowe. Na co dzień prowadzi 
gospodarstwo rolne w Woli Łagow-
skiej gdzie mieszka od urodzenia. 
Radny gminy Łagów już piątą ka-
dencję. 

W latach 1994-2002 członek za-
rządu gminy. 

Ma żonę Krystynę i dwóch doro-
słych już synów. Jest także szczęśli-
wym dziadkiem trzech wnuczek.

Dla mnie najważniejsze jest dobro 
sołectwa i mieszkańców gminy Łagów
Tadeusz Kotwa - najstarszy wiekiem i stażem radny gminy Łagów opowiada o swojej pracy w samorządzie.

* Jeśli się nie mylę, jest Pan naj-
starszym radnym gminy Łagów 
zarówno wiekiem jak i stażem.

- Jeśli chodzi o wiek jestem fak-
tycznie najstarszym radnym gmi-
ny. Jeśli chodzi o  staż, to funkcję 
radnego pełnią już piątą kadencję, 
czyli od prawie 20 lat. Pierwszy raz 
zostałem radnym w  1994 roku do 
2002, a później ponownie od 2006 
i jestem nim do chwili obecnej. Do-
datkowo od 1994 do 2002 roku by-
łem członkiem zarządu gminy.

* Jak się Panu udało zyskać za-
ufanie mieszkańców i cieszyć się 
nim przez tak długi czas?

- Urodziłem się w  Woli Łagow-
skiej tam wychowałem i tam miesz-
kam do dnia dzisiejszego. Znam 
miejscowość i  mieszkańców. Naj-
ważniejszym celem każdej mojej 
kadencji było dobro mieszkańców 
oraz dobro gminy. Sołectwo Wola 
Łagowska jest trzecim co do wiel-
kości w gminie. 

Na jego terenie znajduje się 
pięciokilometrowy odcinek drogi 
wojewódzkiej, trzy kilometry dróg 
powiatowych i 25 kilometrów dróg 
gminnych. Zaczynając swoją przy-
godę z  samorządem w  moim so-
łectwie było około 50 procent dróg 
tłuczniowych, a reszta gruntowe.

* Ma Pan spory sukces na swo-
im koncie...

- Największym moim sukce-
sem jest wybudowanie wodocią-
gu. Całe sołectwo zostało stele-
fonizowane i skanalizowane, 75 
procent wszystkich dróg w Woli 
Łagowskiej jest wyłożonych as-
faltem, a  pozostałe utwardzone 
tłuczniem. Ostatnio powstała sala 
spotkań. Co najważniejsze udało 
się zmodernizować targowisko. 
Wszystko to nie ukrywam dzię-
ki dobrej współpracy z  zarządem 
gminnym, wójtem, radnymi i soł-
tysami.

* Największym Pana sukce-
sem jest chyba doprowadzenie 
do modernizacji placu targowego 
w Woli Łagowskiej.

- Targowisko było i jest dla mnie 
przysłowiowym oczkiem w  gło-
wie. Ono służy rolnikom i  dobru 
wszystkich mieszkańców gminy, 
dlatego poświęcałem mu tyle uwa-
gi. Przy okazji modernizacji placu 
targowego dzięki moim zabiegom, 
choć było to bardzo trudne, udało 
się wybudować salę spotkań, która 
służy dziś KGW, mieszkańcom jako 
miejsce spotkań oraz osobom któ-
re korzystają z placu targowego. To 
obecnie najczęściej wykorzystywa-
na sala w gminie Łagów.

Sala powstała dzięki obecnemu 
wójtowi Pawłowi Marwickiemu, 
który postanowił powiększyć nie-
wielki budynek który zaplanowano 
przy targowisku.

* Dzięki Panu plac w  Woli Ła-
gowskiej będzie teraz jedynym 
miejscem w  gminie, gdzie będzie 
odbywał się targ.

- Byłem inicjatorem uchwały, 
zatwierdzającej targowisko w  Woli 
Łagowskiej jako jedyne miejsce 
handlu w  gminie. Przeciwna temu 
rozwiązaniu była tylko jedna osoba 
z 15-osobowej Rady Gminy.

Od lat powoli i  systematycz-
nie inwestowaliśmy w  targowisko 
w  Woli Łagowskiej. Patrząc na 
historię gminy, to tu zawsze, a nie 
w Łagowie odbywał się handel. Mo-
dernizacja placu targowego apro-
bowana była przez większość rady. 
Wszyscy wiedzieli, że Wola Łagow-
ska będzie jedynym docelowym 
miejscem handlu. Targ do Łagowa 
został przeniesiony tymczasowo na 
okres modernizacji placu w Woli.

Muszę powiedzieć, że większość 
handlujących jest zadowolonych 
z tego, że powstało nowoczesne tar-
gowisko w Woli Łagowskiej. 

* Jest Pan radnym od prawie 
20 lat. Którą kadencję ocenia Pan 
najlepiej pod względem współ-
pracy radnych i wójta gminy?

- Praca w  radzie nie polega na 
wzajemnej adoracji lecz na tym, 

by patrzeć razem w  tym samym 
pomyślnym kierunku rozwoju na 
przyszłość gminy. Uważam, że pod 
tym względem najlepsza jest ta 
obecna kadencja. Współpraca Rady 
Gminy z obecnym wójtem Pawłem 
Marwickim układa się bardzo do-
brze.

* Ma Pan wielką wyobraźnie 
i przewidywalność...

- Tak, bo wyobraźnia dla rad-
nego jest ważniejsza od wiedzy, bo 
wiedza jest ograniczona. Przewidy-
wać, to znaczy właściwie podejmo-
wać decyzje dla społeczeństwa.

* Lubi Pan poświęcać swój czas 
dla innych mieszkańców gminy...

- Lubię takie życie bo inne nie 

jest warte przeżycia. Ludzi spo-
tkałem w swoim życiu różnych. 
Czasem spokojnych i przyjaznych, 
czasem brutalnych i  zdradliwych. 
Lubię zmieniać otaczający świat. 
Pragnę dokonać czegoś co popra-
wia byt innym. To było zawsze 
moim celem. Zawsze wierzyłem 
w to co robię, nigdy nie wątpiłem 
w sukces.

* W przeciwieństwie do innych 
radnych niewiele się pan wypo-
wiada publicznie. Dlaczego?

- Odpowiedzią na to pytanie 
niech będą słowa Pitagorasa: „Nie 
wyrażaj małej rzeczy w  wielu sło-
wach lecz rzecz wielką w niewielu”.

*Dziękuję za rozmowę

 Q Plac targowy w Woli Łagowskiej zawsze był i jest dla mnie „oczkiem w głowie" - mówi radny Kotwa.
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 Q Uroczysta msza święta za ojczyznę w kościele parafialnym

 Q Złożenie kwiatów pod krzyżm i tablicami pamiątkowymi przez oficjal-
ną delegację

 Q Zbiórka pocztów sztandarowych na Rynku w Łagowie w obecności 
władz gminnych

Święto Niepodległości w Gminie Łagów

Obchody Święta 
Niepodległości w naszej 
gminie rozpoczęły się 
o godz. 11.45. w kościele 
parafialnym w Łagowie, 
gdzie młodzież z Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie 
zaprezentowała montaż 
słowno – muzyczny 
łączący w sobie 
historię i patriotyzm ze 
współczesnością. 

Po części artystycznej głos zabrał 
Wójt Gminy Łagów Paweł Marwic-
ki, który podkreślił znaczenie daty 
11 listopada oraz płynący z niej pa-
triotyzm i dumę narodową. Wyraził 
nadzieję, że pamięć o naszej historii 
nie zaniknie czego dowodem jest 
liczny i aktywny udział dzieci i mło-

dzieży przy organizacji tych obcho-
dów. 

Wspomniał również, że  niepod-
ległość nie jest nam dana na zawsze, 
dlatego należy o nią zabiegać każde-
go dnia, każdy ciężką pracą buduje 
mocne fundamenty dla społeczno-
ści gminnej co przekłada się na sta-
bilną, silną i  niepodległą ojczyznę. 
Podziękował również wszystkim 
mieszkańcom oraz radnym i  sołty-
som za obecność i uczczenie wspól-
nie tego niezmiernie ważnego dnia. 

Po  przemówieniu rozpoczęła się 
uroczysta msza święta za  ojczyznę 
w  asyście pocztów sztandarowych 
łagowskich szkół, Ochotniczych 
Straży Pożarnych z  terenu gminy 
i Gminnego Związku Kombatantów 
i Więźniów Politycznych w Łagowie, 
którą koncelebrowali: ks. Proboszcz 

Jerzy Beksiński, wraz z ks. Rafałem 
Kasprzykiem i  ks. Mieczysławem 
Surus. Kazanie wygłosił ks. Rafał 
Kasprzyk. 

Na  koniec mszy w  słowie wier-
nych ks. Proboszcz odniósł się 
do  patriotyzmu i  religii, które 
w  ciężkich dniach dla polskiego 
narodu jako nierozerwalne elemen-
ty pomogły Polakom przezwycię-
żyć trudności. Wspomniał także, 
iż  pomimo że żyjemy w  wolnym 
kraju należy ciągle dbać o  patrio-
tyzm i  tożsamość narodową, głów-
nie wśród młodzieży. Szczególnie 
w  obliczu narastających konfliktów 
na  całym świecie. Równocześnie 
podziękował nauczycielom, którzy 
przygotowali przedstawienie i zaan-
gażowali w nią młode pokolenie, dla 
których to żywa lekcja historii. 

Po  mszy w  uroczystym pocho-
dzie wszyscy przenieśli się pod krzyż 
misyjny, gdzie władze kościelne i sa-
morządowe złożyły kwiaty i  znicze 
pod tablicami upamiętniającymi 
walczących o  niepodległość na  te-
renie Gminy Łagów w  powstaniu 
styczniowym, podczas II wojny 
światowej i tych którzy zginęli w ka-
tastrofie prezydenckiego samolotu 
pod Smoleńskiem. 

Następnie w  uroczystej defila-
dzie, poczty sztandarowe udały się 
na  rynek gdzie przeprowadzono 
uroczystą zbiórkę. Tam na  koniec 
Wójt Gminy Łagów jeszcze raz 
podziękował wszystkim za  udział 
w  obchodach i  za  uświetnienie 
tego szczególnego dnia swoją obec-
nością.

/A.S./
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 Q Wspólne zdjęcie uczestników biegu na chwile przed startem.

Niepodległościowy bieg 
uliczny w Łagowie

Po raz kolejny 11 listopada w Łagowie Stowarzy-
szenie Rozwoju Gminy Łagów zorganizowało 

bieg uliczny dla uczczenia Święta Niepodległości. 
Trasa biegu liczyła w tym roku 2300 metrów i prze-
biegała ulicami: Rynek, Bardzka, Źródłowa, Kielec-
ka i Spacerowa. Swój początek miała na placu przed 
kościołem. Meta znajdowała się na placu przy ple-
banii, gdzie po zakończeniu biegu zorganizowano 
ognisko ze wspólnym śpiewem pieśni patriotycz-
nych. Wszyscy uczestnicy mieli biało-czerwone 
koszulki, szaliki, kotyliony i flagi, aby w ten sposób 

uczcić to  jedno z najważniejszych świąt państwo-
wych. 

Cieszy również duża ilość dzieci i  młodzieży, 
która w  ten niecodzienny sposób dowiaduje 

się o  historii swego kraju i  uczy się patriotyzmu 
od starszych. Serdeczne podziękowania organiza-
torzy składają sponsorom, oraz druhom z Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łagów, 
którzy zabezpieczali całą trasę biegu niepodległo-
ściowego.

/A.S./

Konie budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości 
Zamkowa Wola

 Q Oficjalny odbiór sieci kanalizacji sanitarnej Zamkowa Wola - Płucki

W dniu 12 listopada 2015r. dokonano odbioru 
ostatniego etapu inwestycji pn.: „Uregulo-

wanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez roz-
budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę 
sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola, Płuc-
ki”. Zadanie to  zostało sfinansowane z  pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Kielcach w  wysokości 1 
980 856,00 zł. Pożyczka ta jest częściowa umarzal-
na w wysokości 20%.

W ramach III etapu zadania pn.: „Budowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej w  msc Zamkowa Wola” 
zostało wykonane blisko 7 km sieci kanalizacji 
sanitarnej. Zostały wybudowane 3 szt. pompowni 

sieciowych ścieków, wraz z  ogrodzeniem, drogą 
dojazdową i  zasilaniem energetycznym. Zostało 
przyłączone 64 gospodarstwa domowe do  wybu-
dowanej sieci kanalizacyjnej.

Koszt zadania to ponad 2,3 mln zł .
Budowa kanalizacji sanitarnej w  tych miej-

scowościach znacznie wpłynie na poprawę życia 
mieszkańców oraz na  poprawę stanu środowi-
ska naturalnego. Przyczyni się do ograniczenia 
procesu przedostawania się niebezpiecznych 
substancji do wody i gleby zagrażających życiu 
i zdrowiu ludzi i zwierząt.

Referat Inwestycji 
i Zamówień Publicznych

Święto patrona  
w SP w Piotrowie
23 października br. w  Piotrowie odbyła się 

uroczystość z  okazji święta patrona Szkoły 
Podstawowej, Świętego Jana Pawła II. 

Na  sali gimnastycznej tradycyjnie już jak 
co roku została odprawiona msza święta kon-
celebrowana przez księdza Proboszcza Jerzego 
Beksińskiego i wikariuszy ks. Rafała Kasprzyka 
i ks. Mieczysława Surus z parafii w Łagowie. 

Na  uroczystość przybyli licznie zaproszeni 
goście, m in. władze gminy, radni, księża, jak 
i  licznie zebrani mieszkańcy. Po  mszy świętej 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Piotrowie Pani Małgorzata Bęben, która go-
rąco i serdecznie powitała zaproszonych gości. 

Zaprosiła również wszystkich do  obejrze-
nia przedstawienia szkolnego przygotowanego 
specjalnie na  te okazję. Głos również zabrał 
Zastępca Wójta Gminy Łagów Pan Zbigniew 
Meducki wygłaszając okolicznościowe prze-
mówienie. Następnie swój program artystycz-
ny przedstawiły dzieci ze szkoły w  Piotrowie, 
które nawiązały w swoim występie do postaci 
świętego papieża Polaka. Po części artystycznej 
zaproszono wszystkich zebranych na  drobny 
poczęstunek.

/A.S./

Rozbudowa 
oświetlenia

W dniu 13 listopada br. dokonano odbio-
ru zadania pn. : Podwieszenia przewodu 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łagów 
w  ramach zadania inwestycyjnego ,,Rozbudo-
wa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ła-
gów’’ .

W ramach inwestycji został podwieszony 
przewód oświetlenia drogowego o  łącznej 
długości ok. 4km w miejscowości Wola Ła-
gowska (odcinek Wola Łagowska –Kącik, 
Wola Łagowska – Gęsice, Wola Łagowska 
– Duraczów), Zamkowa Wola, Płucki, Ma-
łacentów. 

Zamontowano 70 szt. opraw oświetlenio-
wych. Wartość inwestycji ok. 120000,00 zł 
brutto. 

Rozbudowa oświetlenia była wielokrotnie 
poruszana przez radnych w  celu poprawy 
jakości oświetlenia ulicznego, podniesienie 
bezpieczeństwa mieszkańców i  użytkowni-
ków dróg, dlatego z wielką satysfakcją odda-
jemy tą tak pożyteczna inwestycję.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy,  
iż z dniem 10 grudnia 2015 r. 
targ z ul. Iwańskiej w Łagowie 
zostanie przeniesiony na plac 
targowy w Woli Łagowskiej.
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 Q Odbiór drogi w Sędku

Odbiór drogi 
dojazdowej do pól 
w Sędku

Dokonano odbioru wyremon-
towanej drogi w  msc. Sędek 

na  działce o  nr  ewid. 263. Długość 
odcinka to 270 mb, szerokość 2,5 m. 
Po  konsultacjach z  mieszkańcami 
w  ramach remontu dokonano wy-
cinki zarośli. Wyrównano i  utwar-
dzono kruszywem drogę stanowią-

cą dojazd do  pól. Wartość zadania 
to 3.500 zł brutto.

Remont tej drogi przyczyni się 
w  znacznym stopniu do  szybszego 
i  bezpieczniejszego dojazdu do  po-
bliskich gruntów rolnych. 

Referat 
Gospodarki Komunalnej

 Q Odbiór drogi dojazdowej do pół w Zbelutce

Droga dojazdowa do gruntów rolnych 
z Zbelutce Starej wyremontowana

Dokonano odbioru remontowa-
nej drogi w msc. Zbelutka Stara 

na działce o nr. ewid. 414. Długość 
odcinka to 690 mb., szerokość 2,5 m. 
Zakres rzeczowy zadania obejmo-
wał niżej wymienione roboty:

• korytowanie i  profilowanie, 
a następnie mechaniczne zagęszcze-
nie podłoża,

• wykonanie warstwy odsączają-
cej z  piasku wraz z  mechanicznym 
zagęszczeniem podłoża,

• ułożenie warstwy dolnej podbu-
dowy z kruszywa o frakcji 0-63 mm,

• ułożenie warstwy górnej podbu-
dowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm,

• montaż przepustów o średnicy 
Ø 40 – łączna długość 8 mb.,

• montaż murków czołowych – 4 szt.
Wartość zadania: 60 270,00 zł
Remont tej drogi był bardzo 

oczekiwaną inwestycją przez miesz-
kańców. Przyczyni się w  znacznym 
stopniu do  poprawy warunków ru-
chu, a  także zapewni mieszkańcom 
szybszy i  bezpieczniejszy dojazd 
do pobliskich pól.

Gmina Łagów na remont tej dro-
gi przeznaczyła 42 270 zł brutto tj. 
75,12 % całej kwoty zadania. Reszta 
środków tj. 15 000 zł brutto (28,88 % 
całej kwoty) pochodzi z dofinanso-
wania Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych.

Referat 
Gospodarki Komunalnej

Bezpieczniej w Piotrowie

 Q Radny Waldemar Sitarski przy wyremontowanych dojściach do przystanków autobusowych w Piotrowie.

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Kielcach 

w  ramach bieżącego utrzymania 
drogi krajowej nr  74 w  obrębie 
skrzyżowania z  drogą powiatową 

nr 0343T w msc. Piotrów wykonała 
po obu stronach drogi remont dojść 
do  zatok autobusowych. Długość 
odcinka to 200 mb. Remont z pew-
nością zwiększy bezpieczeństwo 

mieszkańców, szczególnie dzieci 
i  młodzieży najczęściej korzysta-
jących z  dojść do  przystanków au-
tobusowych udając się codziennie 
do  szkoły. Ograniczy również ilość 

wypadków z  udziałem pieszych, 
którzy mogą od teraz spokojnie po-
ruszać się wzdłuż wspomnianego 
odcinka drogi.

/A.S./
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Spotkanie w sprawie zanieczyszczenia 
powietrza w naszej gminie

W dniu 17 listopada br. odbyło 
się spotkanie z  prof. zw. dr 

hab. Markiem Jóźwiakiem, kierow-
nikiem Katedry Ochrony i Kształto-
wania Środowiska na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w  Kielcach 
w  sprawie zanieczyszczenia powie-
trza na terenie Gminy Łagów. 

Na  spotkaniu byli obecni miesz-
kańcy gminy, członkowie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Łagowie, 
sołtysi, radni wraz z Wójtem Gminy 
Łagów. Zagadnienie szczegółowo 
przedstawił pan profesor na  pod-  Q Profesor Marek Jóźwiak podczas prezentacji

 Q Zebrani mieszkańcy z zainteresowaniem wysłuchali uwag pana 
profesora.

 Q KGW „Wolanie” z pamiątkowymi pucharami i dyplomami

Podwójny sukces Koła Gospodyń 
Wiejskich „WOLANIE” z Woli Łagowskiej
Dnia 6 listopada br. został 
rozstrzygnięty konkurs 
organizowany przez redakcję 
Echo Dnia „Najlepsze Koło 
Gospodyń Wiejskich 2015”. 

Podczas gali finałowej, która 
odbyła się w hali Targów Kielce po-
znaliśmy laureatów w  wojewódz-
twie świętokrzyskim i  każdym po-
wiecie. Przypomnijmy, że  z  terenu 
gminy Łagów do  konkursu nomi-
nowane zostało KGW „WOLANIE” 
z  miejscowości Wola Łagowska, 
które rywalizowało wśród 13 kół 
w  powiecie kieleckim oraz 52 kół 
w  województwie świętokrzyskim. 
Na  wynik konkursu składały się 
punkty z  głosowania czytelników 
oraz punkty kapituły. Suma wszyst-
kich punktów stanowiła ostateczny 
wynik konkursu. Koło Gospodyń 

Wiejskich „WOLANIE” zajęło 
I miejsce w powiecie i zostało naj-
lepszym Kołem Gospodyń Wiej-
skich powiatu kieleckiego 2015 
roku oraz znalazło się w złotej dzie-
siątce zajmując V miejsce w  woje-
wództwie świętokrzyskim.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim czytelnikom, którzy oddali 
na  nas głosy oraz kapitule, która 
doceniła naszą aktywność, nasze 
dotychczasowe zaangażowanie oraz 
skuteczność działania w  konkursie 
„Najlepsze Koło Gospodyń Wiej-
skich 2015r.”

Jest to dla nas ważne wyróżnienie, 
które jeszcze bardziej zmobilizuje 
naszą grupę i  przyczyni się do  dal-
szej, prężnej działalności społecznej.

Przewodnicząca 
KGW „WOLANIE”

Monika Jasińska

stawie wyników badań jakie zostały 
przeprowadzone w  latach 2012-
2013 na terenie Gminy Łagów przez 
studentów kieleckiego uniwersytetu. 
Załącznik stanowi „Ocena zanie-
czyszczeń pyłowych emitowanych 
przez kopalnie kruszyw naturalnych 
zlokalizowanych w Gminie Łagów”. 
Na koniec spotkania odbyła się dys-
kusja.

Cały zakres badań znajduje się 
na  stronie www.lagowgmina.pl 
w zakładce aktualności.

/A.S./
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Stypendia pn. „Sakiewka Zbója Madeja” 
rozdane uczniom z gminy Łagów

24 października w Łagowie odbyło się uroczyste wręczenie 
stypendiów i podsumowanie działalności Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Łagów za 2015 rok. 

Uroczystość miała miejsce w remizie OSP. Wzięło w niej udział 80 zapro-
szonych gości, oraz stypendyści wraz z rodzicami. Podczas spotkania wręczo-
no stypendia 11 edycji programu stypendialnego „Sakiewka Zbója Madeja” 
oraz pierwszej edycji programu fundacji mBanku „Mistrzowie Matematyki”

Z „Sakiewki” wsparcie finansowe otrzymało 33 uczniów z trzech gmin. 
Łączna kwota jaką otrzymali zdolni i  aktywni społecznie uczniowie 
to 34.000 zł. Z terenu naszej gminy wyróżnionych zostało 17 uczniów gim-
nazjum w Łagowie którzy otrzymali ponad 18.700 zł. Program realizowany 
jest przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie w ramach projektu 
„Równe szanse”. Realizacja tej edycji to głównie zasługa darczyńców pro-
gramu na których zawsze możemy liczyć o  raz wsparcie ze strony samo-
rządów gminnych. Należy podkreślić, że pierwszy raz po 4 długich latach 
przerwy samorząd Gminy Łagów znów dofinansował fundusz stypendialny 
dla zdolnej młodzieży. W tym roku była to kwota 5.000 zł. 

Oto wszyscy darczyńcy tej edycji programu: WÓJT I  RADA GMINY 
ŁAGÓW, RADNI RADY GMINY: IZABELA GARBACKA-ŁACH, 
EWELINA ŁATA, MAREK BARTKIEWICZ, WALDEMAR SITARSKI, 
HANNA OZDOBA, STANISŁAW RYCOMBEL, MIROSŁAW DUDA, 
ZDZISŁAW ZWOLIŃSKI; BANK SPÓŁDZIELCZY W  OSTROWCU 
o/ŁAGÓW, SYLWESTER ŁATA, KATARZYNA I  ALICJA PARTYKA, 
EWA I MARCIN APLAS, JOLANTA I MARCIN GADOWSCY, PIOTR 
KROWIŃSKI, PAWEŁ MARWICKI, MAŁGORZATA I MICHAŁ WŁO-
DARCZYK, KARINA I ŁUKASZ WARDA, ALINA I JÓZEF KAMIŃSCY, 
ANNA I  ANDRZEJ NADZIAŁEK, ZBIGNIEW WIĄCEK, ANDRZEJ 
WIĄCEK, MARIOLA I  PAWEŁ GARSTKA, MARTA KOZŁOWSKA, 
LUCJAN PIETRZCZYK, ALICJA PARTYKA, ELŻBIETA SOBAŃSKA, 
RAFAŁ KROWIŃSKI, KARINA I ŁUKASZ PIETRZAK – WARDA.

Uroczyste podpisanie umów stypendialnych uświetniły występy zespołu 
Folklorystycznego z Rudek gmina Nowa Słupia, uczniów z Łagowa i pre-
zentacja stypendystów z  Brodów. Uczestniczący w  uroczystości wójtowie 

gmin Łagów Pan Paweł Marwicki , Nowa Słupia Pan Andrzej Gąsior i re-
prezentująca Gminę Brody Pani Skarbnik Dorota Dyka gratulowali sty-
pendystom i deklarowali wsparcie takiej szlachetnej idei pomocy młodym 
i ambitnym uczniom. Licznie przybyli darczyńcy otrzymali podziękowania 
od stypendystów za wsparcie finansowe projektu. Stypendystami z naszej 
gminy zostali: BANAKIEWICZ WIKTORIA, ZIARKO WERONIKA, 
UBA WIKTORIA, BŁOŃSKA PAULINA, MICHALSKA WIKTORIA, 
CZEKAJ MICHAŁ, WODYŃSKA EWA, PIÓRO KINGA, RÓG SEBA-
STIAN, SADŁOWSKI MACIEJ, KARGUL KAROL, KMAK MICHAŁ, 
SŁAWSKA IZA, ŁODEJ ALEKSANDRA, DULNIK AGATA, GRYS 
MARTYNA, PARTYKA KATARZYNA.

Następnie wręczono stypendia które pozyskało Stowarzyszenie z funda-
cji mBanku w ramach projektu „Mistrzowie matematyki”. Stypendia z rąk 
Dyrektora Gimnazjum, posła Lucjana Pietrzczyka i  ks. Dziekana Jerzego 
Beksińskiego otrzymało 3 uczniów Gimnazjum Łagowie którzy otrzymali 
oceny bardzo dobre z matematyki na koniec roku szkolnego. Są to Karol 
Kargul, Karol Kamiński i Michał Wójcik.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem 2 Kwesty na  cmentarzu 
w Łagowie. Prezes Stowarzyszenia Zdzisław Zwoliński podziękował wszyst-
kim kwestującym mieszkańcom, pracownikom nadleśnictwa, strażakom, 
stypendystom, dyrektorom szkół, klubowi ŁKS, radnym i wolontariuszom 
razem ponad 70 osób które brały udział w tej akcji. Razem zebraliśmy po-
nad 5.000 zł. Środki te nie wystarczyłyby na renowację nagrobka gdyby nie 
wsparcie finansowe Nadleśnictwa Łagów (4.000 zł). Inicjatywę wsparł P. 
Nadleśniczy Krzysztof Karst, który osobiście odebrał podziękowanie. Za-
bytkowy bo  ponad 150 letni nagrobek Nadleśniczego Lasów Rządowych 
Stanisława Sobolewskiego odzyskał dawny wygląd.

Zarząd stowarzyszenia dziękuje darczyńcom i  rodzicom stypendystów 
za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Gratulujemy stypendystom i rodzi-
com którzy mogą być dumni ze swoich dzieci.

„Mamy nadzieję iż szlachetność i hojność darczyńców pozwoli realizo-
wać następne edycję programów stypendialnych”- podsumował prezes Sto-
warzyszenia Zdzisław Zwoliński.

/A.S./

 Q Uczniowie wraz z rodzicami podczas wręczenia stypendiów.


