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Umowa podpisana

Wójt Gminy Łagów podpisał 
umowę na realizację przedsięwzięć 
promujących zasoby kulturowe re-
gionu. 

Dotację dla jednostek sektora 
finansów publicznych przyznawał 
Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości w Sandomierzu 
w ramach programu "Góry Święto-
krzyskie naszą przyszłością" współ-
finansowanego przez Szwajcarię 
w  ramach szwajcarskiego progra-
mu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

 Q Czytaj na str. 5

VIII Piotrowska Majówka 
za nami

 Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrowie

22 maja w  sołectwie Piotrów odbyła się już po raz 
ósmy Piotrowska Majówka, której w  tym roku 

przyświecało hasło „Ach, kieleckie, jakie cudne”. Pa-

tronat honorowy nad Piotrowską Majówką objął Wójt 
Gminy Łagów - Paweł Marwicki.

 Q Czytaj na str. 6

Dzień Samorządu Terytorialnego
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego radnym, sołtysom, pracownikom  

Urzędu Gminy w Łagowie i jednostek organizacyjnych,  
członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeniom z terenu naszej  

gminy i wszystkim osobom wspierającym swoją pracą rozwój samorządu  
gminy Łagów pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności,  

satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych.
Składamy podziękowania za wspólną troskę i działania  

na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Dziękujemy za trud i poświęcenie  
jakim Państwo służycie naszym mieszkańcom, za owocną pracę,  

ciekawe pomysły oraz śmiałe decyzje.
Życzymy wielu sukcesów zawodowych, osobistych oraz wytrwałości  

i odwagi w kreowaniu rozwoju społeczności lokalnej.  
Mamy nadzieję, że Państwa wysiłki zostaną zauważone  

i docenione przez mieszkańców naszej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Łagów

Marek Bartkiewicz
Wójt Gminy Łagów

Paweł Marwicki
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Z okazji Dnia Matki od 
redakcji dla wszystkich 

mam wiersz 
„MATKA”

Choćbyś obszedł  
świat dookoła,

Znalazł szczęście,  
uśmiech rzadki,

Nikt zastąpić ci nie zdoła
 Ukochanej twojej matki.

Nikt tak dobrze nie 
zrozumie, 

Nie ukoi tak w rozterce. 
Tylko ona jedna umie,

Swego dziecka poczuć serce.
Tylko ona jedna zgadnie

I odczyta z oczu głębi, 
Każdy smutek  

w duszy na dnie, 
Każdą boleść, która gnębi,

To też póki matka żyje, 
póki słodko z tobą gwarzy, 
niech twe serce dla niej bije
i miłością niech ją darzy.

Jan Nadziałek
mieszkaniec Winnej

 Q Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały czytających

 Q Zaproszeni goście podczas akcji Cały Łagów czyta dzieciom, od lewej; 
Zbigniew Wiącek, Paweł Marwicki, Wiesław Nawrocki, Ewa Mikulko, 
Marta Kozłowska, Monika Gaździk

„Cały Łagów czyta dzieciom”
Zgodnie z tradycją na 
początku maja w Szkole 
Podstawowej w Łagowie 
odbyła się akcja „Cały 
Łagów czyta dzieciom”. 
Zorganizowana przez Mały 
Samorząd Uczniowski 
prowadzony przez Panie: 
Monikę Durlej, Marzenę 
Dziobę i Małorzatę Walkowicz 
i  bibliotekarza szkoły Panią 
Bernardynę Czekaj.

Do udziału zaproszono gości: 
Pawła Marwickiego - Wójta Gminy 
Łagów; Martę Kozłowską - wielolet-
nią nauczycielkę szkoły w  Łagowie; 

Izabelę Garbacką-Łach - Radną 
Gminy Łagów, Ewę Mikulko - Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w  Ła-
gowie; Monikę Gaździk - Przewod-
niczącą Rady Rodziców w  Szkole 
Podstawowej w Łagowie; Anetę Kro-
wińską - Dyrektor Banku Spółdziel-
czego w  Łagowie; ks. Rafała Ka-
sprzyka - wikariusza Parafii Łagów;. 
Zbigniewa Wiącka - Dyrektora 
Gimnazjum w  Łagowie i  Wiesława 
Nawrockiego - Dyrektora Gminne-

go Zespołu Szkół w  Łagowie. Go-
ście z podziałem na role, przeczytali 
dzieciom z klas młodszych opowia-
danie pt. „Mała, ważna rzecz”.

Po przeczytaniu tekstu dzieci 
wraz z  wychowawcami stworzyły 
wagony zaczarowanej lokomotywy, 
która była motywem opowiadania. 
Powstał piękny, kolorowy pociąg 
wszystkich dzieci.

W  drugiej części spotkania Pani 
Bernardyna Czekaj podsumowała 

realizację programu "Książki na-
szych marzeń". Głównym założe-
niem programu była i jest promocja 
czytelnictwa wśród uczniów szkół 
podstawowych, rozwój zaintereso-
wań czytelniczych oraz doposażenie 
bibliotek szkolnych w pozycje pole-
cane przez dzieci. Za kwotę pozyska-
ną na realizację programu do biblio-
teki zakupiono około 130 książek.

Dowodem na zaangażowanie 
wszystkich uczniów w  realizację 
programu była wystawa prac dzie-
ci, która tworzyła piękną dekorację 
podczas czytania dla najmłodszych.

Podczas akcji nastąpiło także 
wręczenie nagród laureatom kon-
kursu organizowanego przez Małgo-
rzatę Foryś - Kierownika Biblioteki 
Publicznej pt. „Śladami Stasia i Nel 
- pocztówka z Afryki”. Konkurs zor-
ganizowano w  ramach obchodów 
Roku Henryka Sienkiewicza.

Na zakończenie akcji obecni na 
spotkaniu goście otrzymali dyplo-
my, upominki oraz gorące brawa 
i podziękowania.
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Spotkanie promujące program  
„Rodzina 500+” w naszej gminie

 Q Wicewojewoda Świętokrzyski podczas spotkania z rodziną Serwatów 
z Rudy

 Q Wicewojewoda złożył także wizytę łagowskim urzędnikom zajmują-
cym się świadczeniami rodzinnymi

Dnia 11 maja do 
Gminy Łagów przybyli 
przedstawiciele 
Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

Na Rynku, przed Urzędem Gmi-
ny w  Łagowie, przygotowali stoisko 
promocyjne, gdzie udzielali informa-
cji dotyczących programu, rozdawali 
ulotki promocyjne oraz zachęcali 

do korzystania ze świadczeń. W ak-
cję zaangażował się również Wice-
wojewoda Świętokrzyski - Andrzej 
Bętkowski, który odwiedził stoisko 
promocyjne w Łagowie, a następnie 
wraz z  Kierownikiem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ła-
gowie odwiedził rodzinę z siedmior-
giem dzieci, zakwalifikowaną do rzą-
dowego programu „Rodzina 500+”. 
Rodzina Państwa Iwanny i  Marka 

Serwatów z Rudy odebrała z rąk Wi-
cewojewody podziękowania.

Korzystając z okazji , iż Pan Wice-
wojewoda złożył wizytę w Łagowie, 
Wójt Gminy Łagów - Paweł Mar-
wicki oprowadził gościa po nowym 
budynku urzędu, przedstawiając po-
szczególnych pracowników Urzędu 
Gminy i jednostek organizacyjnych.

W  ramach programu na terenie 
gminy jeździł specjalnie oznakowa-

ny bus - „Rodzina 500+”. Miał on 
zainstalowany system nagłaśniający, 
przez który przybliżano ideę  pro-
jektu.

Głównym celem projektu jest 
dotarcie do jak największej liczby 
osób uprawnionych do otrzymywa-
nia świadczenia wychowawczego. 
Akcja potrwa do czasu odwiedzenia 
wszystkich gmin na terenie woje-
wództwa.

Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa  
w Gminie Łagów 

11 czerwca, br., odbędzie się Festiwal Zielarstwa, który został połączony z XVIII Dniami Łagowa. Podczas festynu 
odbędzie się kiermasz produktów zielarskich, regionalnych, degustacje. Dla najmłodszych otwarta zostanie strefa dziecka. 
Na scenie będą prowadzone prezentacje, wykłady, prelekcje tematyczne oraz występy artystyczne m. in. kół gospodyń 
wiejskich z terenu Gminy Łagów. W programie imprezy przewidziano  również  warsztaty zielarskie. Podzielono je na kilka 
bloków tematycznych takich jak: „Zioła w kosmetyce”, „Ziołolecznictwo”, „Zioła w kulinariach”, „Zioła w rolnictwie i ekologii”, 
„Zioła w obrzędach i wierzeniach”. Ponadto dla uczestników zostanie ogłoszony konkurs z nagrodami. Gwiazdą tegorocz-
nego festiwalu będzie zespół „EGO”.

Jak co roku podczas Dni Łagowa będzie można również zostać honorowym dawcą krwi. Spośród osób oddających krew 
zostaną rozlosowane upominki. Główną nagrodą w loterii będzie nowoczesny rower górski. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa oraz XVIII Dni Łagowa. Dotację na 
ten cel przyznał Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w ramach programu "Góry Świę-
tokrzyskie Naszą Przyszłością"  współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu  współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej -Swiss Contribution. 

APel 
Mieszkańcy  Rynku 

i  okolic  proszą  pozosta-
łych  mieszkańców  Gminy 
Łagów,  szczególnie  tych, 
którzy  pozostawiają  swoje 
auta w Łagowie i wyjeżdża-
ją  do  pracy  komunikacją 
publiczną o parkowanie na 
parkingu przy bloku i na uli-
cy  Iwańskiej.  Pozostawie-
nie aut na w/w parkingach 
rozładuje ruch uliczny i uła-
twi innym osobom w poru-
szaniu się samochodem po 
centrum Łagowa.

Uroczyste poświęcenie odrestaurowanej kapliczki w  Sędku

 Q Licznie zebrani miezkańcy Sędka podczas uroczystości

1 maja 2016r. o  godz.14:00 
w Sędku dokonano 
poświęcenia odrestaurowanej 
kapliczki z  końca XIX w. 

W   ramach uroczystości odpra-
wiana została Msza Św. polowa 
przez Proboszcza Parafii Łagów ks, 
Jerzego Beksińskiego.

We mszy udział wzięli Wójt 
Gminy Łagów - Paweł Marwicki 
wraz z małżonką, Skarbnik Gminy 
Łagów - Małgorzata Sitarz, radny 
Rady Gminy - Wojciech Błosiński, 
sołtys sołectwa Sędek - Justyna 
Dachowska, strażacy ochotnicy 
i  członkinie Koła Gospodyń Wiej-

skich z  Sędka oraz licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy.

Dzięki środkom z funduszu so-
łeckiego sołectwa Sędek wymienio-
no wszystkie drewniane elementy 
kapliczki wraz z  pokryciem dacho-
wym. Ponadto wyremontowano 
ogrodzenie z   furtką oraz wykona-
no ławki zewnętrzne i wewnętrzne. 
Koszt przeprowadzonego remontu 
wyniósł 17.000 zł.

Mieszkańcy wsi szczególne po-
dziękowania kierują do   pana Woj-
ciecha Błosińskiego, który w całości 
sfinansował koszt renowacji figury 
św. Jana Nepomucena znajdującego 
się w  kapliczce.
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PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.
ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

NIP:6572919724, REGON: 362649786
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000573274, Kapitał Zakładowy 11.050.000,00 zł

INFORMUJEMY, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW SP. Z O.O. 
ŚWIADCZY USŁUGI DODATKOWE

1. Usługa ciągnikiem    – 64,79 zł netto/1 godz. + VAT 23%
2. Usługa koparko-ładowarką   – 67,25 zł netto/1 godz. + VAT 23%
3. Usługa przyczepą asenizacyjną (5 m3) odbiór ścieków – 62,50 zł netto + VAT 8% 

(1M3- 12,50 zł + VAT 8%)
CHCESZ SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG ZADZWOŃ I ZAMÓW USŁUGĘ - TEL. 606 926 889

 Q Radny Gminy  Łagów, Bogu-
sław Siwonia z dumą prezentuje 
nowo oddany obiekt

 Q Sołtys sołectwa Ruda-Melonek, 
Zofia Biesiada jest zadowolona 
z  powstania tak potrzebnego 
punktu  sportowo-rekreacyjnego

 Q Występ dzieci ze szkoły w Rudzie uświetnił uroczys tość otwaruroczy-
stość otwarcia

Nowy obiekt sportowo-rekreacyjny 
w Rudzie już otwarty

W sobotę 30 kwietnia 2016 r., 
przy Szkole Podstawowej 
w Rudzie odbyła się 
uroczystość otwarcia obiektu 
sportowo – rekreacyjnego.

Na uroczystość z tej okazji zapro-
szono przedstawicieli powiatu, władz 
samorządowych, a  także radnych 
i  sołtysów. W  uroczystości wzięli 
udział: Członek Rady Powiatu Kie-
leckiego, Bogdan Gierada; Przewod-
niczący Rady Gminy Łagów, Marek 
Bartkiewicz; Wójt Gminy Łagów, Pa-
weł Marwicki; Zastępca Wójta Gmi-
ny Łagów, Zbigniew Meducki; radni 
Gminy Łagów, Bogusław Siwonia 
i Zdzisław Zwoliński; sołtys sołectwa 
Ruda-Melonek, Zofia Biesiada; soł-
tys sołectwa Duraczów, Stanisława 
Żebrowska; dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w  Rudzie, Teresa Danielska 
wraz z gronem pedagogicznym, Pre-
zes Stowarzyszenia Na Rzecz Eko-
rozwoju Sołectw: Melonek-Ruda-
Gęsice-Duraczów-Zbelutka Nowa, 
Danuta Dziarmaga.

Imprezę uświetniło przedstawie-
nie o świętokrzyskich czarownicach 
i diable Borucie przygotowane przez 
uczniów naszej szkoły. Najmłod-
sze dzieci zaprezentowały taniec 
świętokrzyskich czarownic. Odbył 
się też mecz piłki nożnej; pomię-
dzy absolwentami szkoły a  gośćmi 
i  rodzicami, dostarczył wiele rado-
ści uczestnikom i  kibicom. Dwie 
bramki zdobył Marek Bartkiewicz, 
Przewodniczący Rady Gminy Ła-
gów. Wszystkie dzieci uczestniczyły 
w  zabawach i  grach prowadzonych 
przez animatora, oraz korzystały 
ze zjeżdżalni, basenu z  kulkami. 
Uczestnicy festynu mogli skoszto-
wać pysznych specjałów przyrzą-
dzonych przez rodziców.

Oddany obiekt powstał dzięki 
dofinansowaniu z  Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. W  ramach prac wyko-
nane zostały: roboty rozbiórkowe, 
ziemne, budowa i  wyposażenie 
boiska, utwardzenie powierzch-
ni gruntu wraz z  wyposażeniem 

w obiekty małej architektury i zieleń 
oraz nowe ogrodzenie. Dodatkowo 
został zakupiony sprzęt sportowo 
– rekreacyjny. Łączna kwota war-
tość robót budowlanych w  Rudzie 
to 255.649,69 zł, natomiast wartość 
zakupu wyposażenia boiska i terenu 
przyległego to 6.753,53 zł

Nowe boisko oraz siłownia ze-
wnętrzna będzie sprawiać wiele ra-
dości przede wszystkim uczniom, 
a  także mieszkańcom. Zdrowy styl 
życia to jeden z  nadrzędnych za-
dań jakie stawia sobie gmina. Nowy 
obiekt sportowo-rekreacyjny będzie 
dawał większe możliwości do upra-
wiania różnych gier zespołowych 
i podniesie sprawność fizyczną oraz 
zdrowy rozwój naszych uczniów.

Jak stwierdziła sołtys sołectwa 
Ruda-Melonek, Zofia Biesiada ten 
obiekt do doskonałe miejsce dla 
dzieci i młodzieży, gdzie mogą spę-
dzać bezpiecznie czas, rozwijać swo-
je umiejętności sportowe. Natomiast 
dla dorosłych mieszkańców będzie 
miejscem integracji społeczności 

lokalnej. Pani sołtys podziękowała 
władzom i  pracownikom Urzędu 
Gminy za tą inwestycję, która była 
tak potrzebna mieszkańcom Rudy 
i okolicznych wiosek.

Radny Gminy Łagów, Bogusław 
Siwonia wyraził swoje zadowolenie 
z  faktu, iż środki, które pozyskano 
z  Unii Europejskiej zainwestowano 
w  budowę obiektów sportowych, 
placów zabaw i punktów rekreacyj-
nych szczególnie na terenie wiosek. 
Mieszkańcy również są zadowoleni, 
że inwestuje się w  rozwój ich miej-
scowości oraz dba o  ich potrzeby. 
Pan radny Siwonia podziękował 
radnym Rady Gminy Łagów za 
uchwalenie projektu budowy obiek-
tu w Rudzie, a Wójtowi Gminy Ła-
gów za zaangażowanie się w realiza-
cje tej inwestycji.

Pani dyrektor - Teresa Danielska, 
serdeczne podziękowania kieruje do 
wszystkich osób, które materialnie 
wspierali całe przedsięwzięcie, także 
rodzicom za pomoc wjej zorganizo-
waniu.
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 Q Umowę w sprawie dotacji podpisała także kierownik WTZ w Sędku, Pani Wioletta Kozłowska

 Q W imieniu Gminy Łagów umowę podpisał Wójt Gminy Łagów oraz Skarbnik Gminy

Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania działań 
promujących walory kulturowe gminy Łagów

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 

krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Wójt Gminy Łagów podpisał 
umowę na realizację 
przedsięwzięć promujących 
zasoby kulturowe regionu. 

Dotację dla jednostek sektora 
finansów publicznych przyznawał 
Ośrodek Promowania i  Wspierania 
Przedsiębiorczości w  Sandomierzu 
w ramach programu „Góry Święto-
krzyskie Naszą Przyszłością” współ-
finansowanego przez Szwajcarię 
w  ramach szwajcarskiego progra-
mu współpracy z  nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej.

Gmina Łagów w  ramach umo-
wy dotacji nr 30/SPPW/I/2016/SiK 
z dnia 28 kwietnia 2016r. otrzymała 
wsparcie w  wysokości 50 tys. zł na 
realizację projektu pn. „Pierwszy 
Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa 
oraz XVIII Dni Łagowa”.

Celem projektu jest upowszech-
nienie potencjału lokalnych zaso-
bów przyrodniczych i  kulturowych 
gminy Łagów podczas Pierwszego 
Ogólnopolskiego Festiwalu Zielar-
stwa oraz XVIII Dni Łagowa a także 
wykorzystanie tych zasobów do po-
szerzenia oferty turystycznej gminy 
(regionu) oraz rozwoju produktów 
regionalnych.

W  ramach przedmiotowego za-
dania zostanie zorganizowana im-
preza plenerowa promująca zasoby 
lokalne i  kulturowe gminy Łagów. 
Festiwal zielarstwa stanie się pro-
duktem turystycznym naszego 
regionu i  na stałe wpisze się w  ka-

lendarz imprez gminnych i ogólno-
polskich.

W  ramach zadania wykonany 
zostanie również remont łazienki 
w  budynku Schroniska Młodzie-
żowego w  msc. Łagów. Schronisko 
młodzieżowe w Łagowie pełni pod-
stawową rolę bazy noclegowej na 
terenie gminy. Schronisko jest rów-
nież bazą noclegową dla wielu tury-
stów, którzy odwiedzają gminę Ła-
gów a także sąsiednie miejscowości. 
Zadbanie o właściwą bazę noclego-
wą jest niezwykle ważne w rozwoju 
turystyki, ponieważ dobrze przygo-
towana baza noclegowa przyciąga 
turystów i  zachęca do częstszego 
odwiedzania miejscowości.

Również 28 kwietnia kierow-
nik Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w  Ośrodku Twórczości Ludowej 

w  Sędku Pani Wioletta Kozłowska 
podpisała w  Sandomierzu umowę 
w sprawie dotacji projektu pod na-
zwą „Gdzie sroka kasze warzyła...”, 
realizowanego w  ramach progra-
mu „Góry Świętokrzyskie Naszą 
Przyszłością”, a  współfinansowa-
nego przez Szwajcarię w  ramach 
szwajcarsko - polskiego programu 
współpracy z  nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. 
Kwota dotacji jaka została przyzna-
na i  o  jaką ubiegał się Warsztat, to 
45 038,00 zł., natomiast całkowita 
wartość projektu wraz z  wkładem 
własnym to 52 988,00 zł. 

Głównym celem projektu jest 
upowszechnianie potencjału lo-
kalnych zasobów kulturowo- 
przyrodniczych i  popularyzacja 
walorów Gór Świętokrzyskich. 

W  ramach projektu zorganizo-
wany zostanie cykl warsztatów 
i wyjazdów studyjnych, dzięki któ-
rym uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w  Sędku poznają od-
chodzące w  zapomnienie tradycje 
swojego regionu, min. wikliniar-
stwo, koronkarstwo, kuchnię re-
gionalną, taniec tradycyjny, śpiew, 
garncarstwo, plastykę obrzędo-
wą, tkactwo, kowalstwo. Poprzez 
wycieczki krajoznawcze poznają 
walory przyrodnicze regionu świę-
tokrzyskiego. Możliwość udziału 
w  projekcie pozwoli niepełno-
sprawnym uczestnikom Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Sędku na po-
szerzanie swojej wiedzy zarówno 
teoretycznej jak i praktycznej oraz 
ich rozwój w sferze społecznej i za-
wodowej.
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 Q Jak zwykle majówka w Piotrowie przyciągnęła mieszkanców naszej gminy

 Q Jednostka OSP Piotrów ze sztandarem podczas uroczystej mszy

VIII Piotrowska Majówka za nami

22 maja w sołectwie Piotrów 
odbyła się już po raz ósmy 
Piotrowska Majówka, której 
w tym roku przyświecało 
piękne hasło „Ach, kieleckie, 
jakie cudne”. Patronat 
honorowy nad Piotrowską 
Majówką objął Wójt Gminy 
Łagów - Paweł Marwicki.

Zgodnie z  tradycją majówka 
rozpoczęła się uroczystą Mszą Św. 
koncelebrowaną przez ks. Rafa-
ła Kasprzyka - wikariusza Parafii 
w  Łagowie. Po zakończeniu Mszy 
Św. wszystkich zaproszonych gości 
powitała Przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich z  Piotrowa pani 
Elżbieta Borek, która jednocześnie 
podziękowała sponsorom za ofiar-
ność i  dobre serce, które zaowoco-
wały tym, iż mogła odbyć się VIII 
Piotrowska Majówka.

W  tym roku organizatorów ma-
jówki w   Piotrowie dofinansowali : 
Bank Spółdzielczy w   Ostrowcu Św. 
O/Łagów, Teresa i   Stefan Bąkowie, 
Anna i   Sławomir Błońscy, Bożena 
i   Krzysztof Błońscy, Kamila i   Ro-
bert Błońscy, Wanda i   Józef Błoń-
scy, Anna i Krzysztof Chmielewscy, 
Beata i Andrzej Cichopek, Zdzisław 
Dziarmaga, Dorota i  Wiesław Ga-
dowscy, Barbara i  Jarosław Grzesi-
kowie, Ewelina i  Daniel Grzesiko-

wie, Barbara i  Andrzej Kotwowie, 
Beata i Piotr Kotwa, Urszula i Rafał 
Krowińscy, Edyta i  Jerzy Lisińscy, 
Jolanta i  Marek Lisińscy, Agnieszka 
i  Zbigniew Majchrowie, Agnieszka 
i  Sylwester Łata, Lucjan Masternak, 
Zofia i Józef Mordoniowie, Stanisław 
Pietrzak – prezes kopalni „Zmecha-
nizowane roboty ziemne”, Agnieszka 
i Marcin Podsiadło, Aneta i Walde-
mar Sitarscy, Anna i  Marcin Sitarscy, 
Irmina i Wiesław Skoblowie, Elżbie-
ta i  Henryk Szczykutowiczowie, Ju-
styna i  Marek Szczykutowiczowie, 
Agnieszka i  Grzegorz Tłuścikowie, 
Bożena i  Stanisław Wójcikowie, Elż-
bieta i Józef Wójciowie.

„Dziękujemy wszystkim za  po-
moc i udział w tej imprezie”- powie-
działa Pani Elżbieta Borek. Następnie 
głos zabrał Wójt Gminy Łagów Pan 
Paweł Marwicki, który podziękował 
i  wyraził szczególne słowa uznania 
dla organizatorów majówki za kon-
tynuację tej piotrowskiej tradycji. 
Złożył również serdeczne podzięko-
wania członkiniom Koła Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowa na czele z pa-
nią Elżbietą Borek, strażakom ochot-
nikom z   Piotrowa oraz sołtysowi i   
radnym z sołectwa Piotrów za wkład 
i  zaangażowanie w  przygotowanie 
tak wspaniałej uroczystości. Dzięki 
temu tradycja ludowa pozostanie 
w naszych sercach i myślach. Swoją 

obecnością na majówce zaszczycili 
nas : Marek Bartkiewicz - Przewod-
niczący Rady Gminy Łagów wraz z   
radnymi, Zbigniew Meducki – Za-
stępca Wójta Gminy Łagów, Mał-
gorzata Sitarz - Skarbnik Gminy 
Łagów, Barbara Bąk, pochodząca 
z  Piotrowa, Kierownik  Opłat Eko-
logicznych Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy sołectwa Piotrów 
i  całej gminy Łagów. Wszystkim 
zgromadzonym czas umiliły występy 
Kół Gospodyń Wiejskich z Piotrowa, 
Sadkowa, Sędka, Starej Zbelutki oraz 
Woli Łagowskiej. Rewelacyjnie także 
zaprezentowali się w śpiewie i tańcu 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Piotrowie. Nie lada 

atrakcją był występ zespołu „Wierna 
rzeka”. Nie zabrakło także tańców 
przy akompaniamencie kapeli Jana 
Kowalskiego z  Witosławic. Po bo-
gatej części artystycznej przyszedł 
czas na zabawę taneczną z zespołem 
„The Acords”. Radości i zabawie nie 
było końca. Poza sceną na  uczestni-
ków majówki czekała masa atrakcji. 
Sporo było stoisk gastronomicznych, 
handlowych. Dzieci mogły korzystać 
z dmuchanej zjeżdżalni oraz zamku 
do skakania.

Tego dnia doskonałe humory to-
warzyszyły wszystkim uczestnikom 
i  gościom odpoczywającym na  nie-
dzielnej majówce w  Piotrowie. Dzię-
kujemy za  Waszą, Drodzy Państwo, 
obecność i  zapraszamy na kolejne 
imprezy organizowane w Piotrowie.

DOTACJE UNIJNE NA PRZEBUDOWĘ  
I REMONTY DRÓG DLA GMINY ŁAGÓW 
Gmina Łagów uzyskała dofinansowanie w ramach prowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata  2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).  Do realizacji zostały 
zakwalifikowane  dwa odcinki dróg.   

Pierwszy projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej  Wola Łagowska – Pustka. Na odcinku 640 m zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, 
pobocza  oraz przywrócona drożność rowów. Całkowita wartość projektu to blisko 250 tys. zł.

Kolejny odcinek drogi realizowany jest wspólnie z Gminą Raków. Przedmiotem jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Radostów- Cho-
iny na odcinku 1,65 km. Jest to droga graniczna, która głównie służy mieszkańcom naszej gminy.  Koszt wykonania prac to ponad 200 tys.  

Wartość uzyskanego dofinansowania wyniesie  blisko 270 tys. 
Referat inwestycji i zamówień publicznych
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ŚMIECI
Urząd Gminy w Łagowie przypomina, iż nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi objął bez wyjątku wszystkie zamieszkałe nieru-

chomości na terenie gminy. Wprowadzenie zmian miało na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, wyeliminowanie zjawiska dzikich wysy-
pisk oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Wywożenie śmieci do lasu, czy w inne ustronne miejsce nie powinno mieć miejsca, 
ponieważ mieszkańcy uiszczają co miesiąc opłatę za odbiór odpadów, a w jej ramach mogą oddać dowolną ilość śmieci, bez żadnych dodatkowych 
kosztów i w sposób całkowicie legalny.

Przypadki bezmyślnego i nielegalnego pozbywania się odpadów wciąż mają miejsce, na terenie Gminy powstają dzikie wysypiska. Koszty 
usuwania takich składowisk ponoszą wszyscy mieszkańcy naszej Gminy, a wzrost liczby takich przypadków może spowodować konieczność 
podwyższenia stawki opłaty za wywóz śmieci. Najczęściej dzikie wysypiska pojawiają się na poboczach dróg, w lasach oraz przy koszach typu 
igloo. Usuwanie dzikich wysypisk odpadów generuje dodatkowe koszty i ma wpływ na stawkę opłaty ponoszonej za odbiór odpadów komunalnych 
w naszej Gminie. Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą bez dodatkowych kosztów 
oddać dowolną ilość odpadów zmieszanych i selektywnych. Zachęcamy również wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych 
do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który przyjmuje nieodpłatnie segregowane odpady komunalne 
pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (tj. gospodarstw domowych). Dostarczone przez właścicieli nieruchomości/mieszkańców 
odpady PSZOK przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w miejscowości Płucki 22, czynny od czwartku do soboty, w godzinach 
10.00 – 18.00. 

Zebrane odpady z terenu PSZOK odbierane są przez podmiot wybrany w drodze przetargu, z którym gmina ma podpisaną umowę na odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Odpady komunalne, które mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości/miesz-
kańców do PSZOK-u to: 

1) zużyte baterie i akumulatory, 
2) metal - opakowania stalowe i aluminiowe (butelki, puszki, kartony powinny być zgniecione, bez zawartości),
3) odpady wielomateriałowe - opakowania po mleku, sokach typu tetra pak,
4) przeterminowane leki,
5) chemikalia (opakowania po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin),
6) odpady ulegające biodegradacji - odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów), części roślin 

(łodygi, kwiaty).
Ponadto do PSZOK-u można oddać nieodpłatnie każdą ilość popiołu oraz zużyte świetlówki. 
Wszelkich informacji o pracy punktu udziela osoba obsługująca PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu: 41 35 35 027. 

 Q Oficjana zbiórka przed remizą OSP w Łagowie

 Q Poczty sztandarowe podczas 
uroczystej mszy świętej

Dzień Strażaka w Gminie Łagów
Jak co roku na początku 
maja odbyły się gminne Dni 
Strażaka. 

Na tę uroczystość przybyli dru-
howie ze wszystkich jednostek OSP 
z  gminy Łagów. Uroczystą Mszę 
Świętą poprzedziła krótka odprawa 
przed remizą OSP w  Łagowie. Na-
stępnie strażacy uformowali zwarty 
szereg i  w  pochodzie przemasze-
rowali do miejscowego kościoła. 
W uroczystej asyście pocztów sztan-
darowych jednostek OSP i  szkół 
z  Gminy Łagów odbyła się msza 
święta w  intencji strażaków. Ksiądz 
proboszcz w  homilii podziękował  
druhom za ich bezinteresowną po-
moc, którą niosą bliźnim wszędzie 
i o każdej porze.

Po zakończeniu części kościelnej 
obchodów kolumna strażaków prze-
prowadziła na Rynku w Łagowie ofi-
cjalną zbiórkę, po czym przeniosła 
się przed Remizę OSP w  Łagowie. 
Atrakcją pochodu był odrestauro-
wany konny wóz bojowy, oryginalny 
egzemplarz z  1962 roku przygoto-
wany specjalnie na tą okazję.

Na uroczystości obecni byli: 
Bogdan Gierada - Członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego równocześnie 
członek jednostki OSP w  Łagowie, 
Zastępca Dowódcy Jednostki Ra-
towniczo Gaśniczej PSP w Kielcach 
- Piotr Witoń, Ireneusz Żak - Pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP RP - Robert Szwagierczak - 
Kierownik Wydziału Prewencji, Re-
habilitacji i  Orzecznictwa w  KRUS 
Kielce, Marek Bartkiewicz - Prze-
wodniczący Rady Gminy Łagów, Pa-

weł Marwicki - Wójt Gminy Łagów, 
Zbigniew Meducki - Zastępca Wójta 
Gminy Łagów, Jerzy Szczukiewicz - 
Prezes Zarządu Oddziału Gminne-
go OSP RP w Łagowie.

Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w  Kielcach nadał 
odznaczenia Wzorowego Strażaka 
dla: Mariusz Jarek (OSP Łagów). 
Natomiast Zarząd Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP 
przyznał medale „Za zasługi dla 
pożarnictwa”. Srebrny medal otrzy-
mali: Damian Włodarczyk (OSP 
Sadków), Kazimierz Czekaj (OSP 
Sadków). Brązowy medal „Za za-
sługi dla pożarnictwa” otrzymał 
Mateusz Stróżecki (OSP Łagów). Mł 
bryg. Piotr Witoń wraz z  Wójtem 
Gminy Łagów wręczyli świadectwa 
ukończenia kursu podstawowego 

strażaków ochotników. Natomiast 
figurkę św. Floriana od jednostki 
OSP w  Łagowie z  rąk Prezesa Za-
rządu Oddziału Gminnego ODP RP 
odebrał pan Robert Szwagierczak 
- Kierownik Wydziału Prewencji, 
Rehabilitacji i  Orzecznictwa Lekar-
skiego KRUS w Kielcach za dofinan-
sowanie i  przekazanie sprzętu oraz 
wsparcie rozwoju jednostki OSP 
w  Łagowie. Po części oficjalnej za-
proszono wszystkich przybyłych go-
ści i druhów na poczęstunek, gdzie 
zaproszeni gości podziękowali stra-
żakom za ich ofiarną pracę, niesioną 
pomoc oraz wyrazili podziw dla ich 
odwagi w  stawianiu czoła ciągłym 
zagrożeniom podczas wykonywa-
nia obowiązków wynikających z ich 
służby. Serdeczne podziękowania 
skierowano także do pocztów sztan-

darowych ze szkół i  jednostek OSP 
z  terenu gminy za uświetnienie tak 
podniosłej uroczystości.
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 Q Adamówki Łagów po meczu finałowym  Q Zawodniczki z Łagowa w trakcie twardej walki o finał zagnańskiej ligi

Siatkarki z Łagowa w finale ligi zagnańskiej

 Q Pamiątkowe zdjęcie uczestników wyjazdu po zakończonym piłkar-
skim spotkaniu

Uczniowie z Gminy Łagów na ostatnim 
meczu Korony Kielce
W dniu 14 maja br. 
30-osobowa grupa dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy 
Łagów wraz z opiekunami, 
tj. Beatą Szyszką, Kamilą 
Dąbrowską, Damianem 
Masternakiem, Adamem 
Stępniem dopingowała mecz 
piłkarski na Arenie Kolporter 
w Kielcach. 

Wyjazd to nagroda ufundowana 
z prywatnych środków finansowych 
przez Pana Pawła Marwickiego - 
Wójta Gminy oraz Pana Marka Bart-
kiewicza – Przewodniczącego Rady 
Gminy Łagów dla tych uczniów, 
którzy wyróżniali się m. in. w kon-
kursach przedmiotowych organizo-
wanych przez szkoły i  organizacje 
zewnętrzne.

Korona podejmowała na wła-
snym stadionie przy ulicy Ście-
giennego drużynę z  Podlasia – Ja-
giellonie Białystok. Był to ostatni 
mecz rundy wiosennej ekstraklasy, 
dlatego każdy z  oglądających to 
spotkanie miał nadzieję że Korona 
Kielce godnie pożegna się z kibica-
mi strzelając dużą ilość goli. Niestety 
w rzeczywistości było ich sporo, ale 
dla zespołu z  Białegostoku. Popu-
larna „Jaga” wygrała całe spotkanie 
3:1. Pomimo, przegranej Korony 
atmosfera na trybunach była gorą-
ca. Obie drużyny walczyły ambitnie 
do ostatniego gwizdka dostarczając 
widowni sporo emocji. Wspólnie 
z dziećmi mecz obejrzeli: Przewod-
niczący Rady Gminy Łagów - Marek 
Bartkiewicz oraz Zastępca Wójta 
Gminy Łagów - Zbigniew Meducki.

Dla naszych młodych kibiców 
z  terenu Gminy Łagów wyjazd do 
Kielc i  możliwość obserwowania 
zmagań piłkarskich na najwyższym 

poziomie była nie lada atrakcją 
i  wielkim przeżyciem, którego za-
pewne długo nie zapomną.

/A.S./

8 maja 2016 r. rozegrano 
ostatnie mecze fazy grupowej 
Zagnańskiem Ligi Piłki 
Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. 

Dzięki dobrej postawie na boisku 
i równej grze łagowskie zawodniczki 
w  ostatnich trzech kolejkach poko-
nały „Team” Ćmińsk oraz Gimna-
zjum Masłów po 2:0 ulegając jedy-
nie ekipie „Ekstreme” z  Zagnańska 
0:2. Do końca fazy grupowej trwała  
zacięta walka. Przypomnijmy, że 
najlepsze cztery zespoły otrzymują 
prawo gry w  tzw. play-offach. Me-
cze w  niedzielne popołudnie były 
bardzo zacięte, pełne emocji, na bar-
dzo dobrym poziomie sportowym. 
„Adamówki” do ostatniej kolejki 
walczyły o  wejście do następne-

go etapu. Zespół z  Łagowa o  jeden 
punkt wyprzedził sąsiadujący w  ta-
beli zespół „UKS 4” z  Kielc wobec 
czego zdobyły 4 miejsce w  tabeli 
i  awansował do półfinału Zagnań-
skiem Ligi Piłki Siatkowej Kobiet 
i Mężczyzn. Podsumowując zmaga-
nia grupowe, „Adamówki” Łagów 
wygrały 4 mecze, 3 razy schodziły 
z parkietu pokonane. Zdobyły w su-
mie 12 punktów i  pokazały rywal-
kom, że naprawdę potrafią grać 
w  siatkówkę i  walczyć do ostatniej 
piłki.

15 maja odbyły się w Zagnańsku 
pólfinały. Łagowska drużyna trafiła 
na lidera rozgrywek, zespół Dream 
Team Kielce. Mecz był bardzo emo-
cjonujący z wieloma zwrotami akcji 
i  mógł się podobać nawet osobom, 

które nie pasjonują się na co dzień 
siatkówką. Niestety dwa pierwsze 
sety łagowianki przegrały niewielką 
różnicą punktów. Dzięki odpowied-
niej koncentracji, mobilizacji oraz 
wsparciu niewielkiej grupki z Łago-
wa „Adamówki” zdołały doprowa-
dzić do stanu równowagi w  setach. 
W tie-breaku łagowskie zawodnicz-
ki nie dały szans wyżej notowanym 
rywalkom i  wygrały cały mecz 3:2 
w stosunku 27-29; 20-25; 25-11; 25-
20; 17-15.

W  finale 22 maja nasze zawod-
niczki zmierzyły się z drużyną 
„Extreme” z  Zagnańska. Niestety 
„Adamówki” musiały uznać wyż-
szość lepiej dysponowanej tego dnia 
drużyny gospodyń. Na sytuacje na 
boisku miała też wpływ kontuzja 

rozgrywającej, a  zarazem kapitan 
naszego zespołu, która ze skręconą 
kostką została odwieziona do szpi-
tala. Pomimo dobrej postawy dziew-
częta uległy 0:3. Jest to jednak bar-
dzo dobre miejsce dla naszej młodej 
drużyny. Dziewczęta prócz medali, 
pucharu i  pamiątkowego dyplomu, 
otrzymały talon w wysokości 500 zł 
na zakup sprzętu sportowego.

W  imieniu całej drużyny chciał-
bym podziękować Wójtowi Gminy 
Łagów za udostepnienie transportu 
na mecze, zaś wszystkim miłośni-
kom i  kibicom za wsparcie jakie 
otrzymaliśmy podczas naszych 
zmagań w Zagnańsku.
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