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Wyróżnienie  
dla mieszkanki  
gminy Łagów

Pani Beata Cichopek z Piotrowa 
Podłazy została wyróżniona przez 
Świętokrzyskie Centrum Funda-
cji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
w  kategorii „Lider Aktywności 
Obywatelskiej w  Biznesie” w  ra-
mach projektu „Proces budowy 
samorządu terytorialnego – zna-
czenie przemian w Polsce”.

 Q Czytaj na str. 3

Tak witaliśmy  
Nowy 2016 Rok

Zgodnie z tradycją i w tym roku 
mieszkańcy gminy Łagów w nocy 
z 31 grudnia 2015 r. na 1 stycznia 
2016 r. na Rynku w Łagowie witali 
hucznie Nowy Rok. 

Podczas ostatnich minut starego 
roku i  pierwszej godziny Nowego 
Roku wszystkich zgromadzonych 
na Rynku mieszkańców bawił ze-
spół „HDS”. 

 Q Mieszkańcy Gminy Łagów podczas koncertu

Niezwykły koncert kolęd 
i pastorałek w kościele 
parafialnym w Łagowie 

2015 - to był niezły rok
O minionym już 2015 roku, o tym jaki był dla całego powiatu 
kieleckiego oraz co w ciągu minionych dwunastu miesięcy udało 
się zrobić władzom kieleckiego starostwa dla gminy Łagów, 
rozmawiamy z Michałem Godowskim, starostą kieleckim.

Jak ocenia Pan 2015 rok dla powiatu kieleckiego? 
Jakie działania podejmowały władze powiatu, by ułatwić co-

dzienne życie mieszkańcom gminy Łagów? 
Na jakie inwestycje finansowane lub współfinansowane 

przez powiat mogą liczyć w 2016 roku mieszkańcy gminy 
Łagów?

Te pytania zadaliśmy stojącemu na czele powiatu kie-
leckiego, staroście Michałowi Godowskiemu. 

Jakie odpowiedzi usłyszeliśmy?

 Q Czytaj na stronie 2  Q Czytaj na stronie 4
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2015 - to był niezły rok
Rozmowa z Michałem Godowskim, starostą powiatu kieleckiego

* Jak ocenia Pan 2015 rok dla 
powiatu kieleckiego?

- Według mojej subiektywnej opi-
nii, ale popartej opiniami członków 
zarządu i radnych był to rok niezły. 
Niestety były pewne trudne sytuacje 
– choćby budżet, który tworzony był 
na miarę możliwości i nie na wszyst-
ko wystarczyło pieniędzy. Mimo to 
udało się zrobić naprawdę dużo. 

W  2015 roku przebudowaliśmy 
lub wyremontowaliśmy około 23 
kilometrów dróg powiatowych oraz 
7,5 kilometra chodników. 

W  ramach programu polsko
-szwajcarskiego zostały wykonane 
wielofunkcyjne kompleksy sportowe 
przy dwóch domach pomocy spo-
łecznej w Zgórsku i Łagiewnikach.

Stawialiśmy na bardzo oszczędne 
wydatki w  administracji co zaowo-
cowało tym, że w  rankingu pisma 
„Wspólnota” zostaliśmy sklasyfiko-
wani jako jeden z najmniej wydają-
cych samorządów na administrację. 
Jednocześnie to samo czasopismo 
wysoko oceniło nasz powiat za ilość 
pozyskiwanych funduszy w  prze-
liczeniu na jednego mieszkańca 
w ostatniej dekadzie.

Po raz kolejny wygraliśmy w ran-
kingu Związku Powiatów Polskich 
jako najlepszy powiat w kat pow. 120 
tys. mieszkańców. Uhonorowani zo-
staliśmy także prestiżową nagrodą 
Świętokrzyska Victoria.

Powiat kielecki jest także liderem 
projektu wojewódzkiego e-geode-
zja, a nasze działania podejmowane 
w  ramach przeciwdziałania bezro-
bociu zaowocowały spadkiem liczby 
osób pozostających bez pracy.  Cie-
szę się, że udało się nam doposażyć 

jednostki służby zdrowia, a ucznio-
wie naszych szkół uzyskali dobre 
wyniki z egzaminów maturalnych.

* Wiele działań starostwa miało 
wpływ na codzienne życie miesz-
kańców poszczególnych gmin, tak-
że gminy Łagów.

Gmina Łagów jest dość szczegól-
ną, bowiem na jej terenie znajduje 
się kilka miejsc stale związanych 

z  administracją powiatu: filia wy-
działu komunikacji, punkt kon-
sultacyjny Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz siedziba obwodu drogo-
wego. To gmina, z którą w 2015 roku 
współpracowaliśmy na bardzo part-
nerskich zasadach i dzięki przychyl-
ności wójta oraz radnych, mogliśmy 
zrealizować szereg zadań zwłaszcza 
jeśli chodzi o inwestycje drogowe. 

Przebudowana została droga po-
wiatowa Lechówek-Płucki-Łagów; 
Ł agów-Pustka-Bielowa-S ędek
-Czyżów-Wola Wąkopna, odcinek 
w  miejscowości Czyżów. Oddana 
do użytku została inwestycja pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej 
0342T Łagów – Nowy Staw, która 
zmniejszy niedogodności związane 
z  nadmiernym ruchem pojazdów 
z pobliskich kopalń.

W  ubiegłym roku dzięki wspól-
nym działaniom władz gminy i po-
wiatu, w Sędku powstały Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. To jedyna tego 
typu placówka w tej części powiatu. 
Służyć będzie nie tylko mieszkań-
com gminy Łagów, ale także sąsied-
nich gmin.

Wspólnie z gminą Łagów sfinan-
sowaliśmy meliorację dużego obsza-
ru rolnego w Piotrowie.

* Na jakie inwestycje finanso-
wane lub współfinansowane przez 
powiat mogą liczyć w  2016 roku 
mieszkańcy gminy Łagów?

W  projekcie budżetu na 2016 
rok ujęte zostały między innymi 
takie zadania jak chodniki w Sędku 
i  Gęsicach. Mając jednak na uwa-
dze to, że mamy dopiero początek 
roku, i  że budżet samorządu się 
zmienia to prawdopodobnie jesz-
cze jakieś inwestycje oprócz tych 
w  gminie Łagów będą przez nas 
realizowane.

W  tym miejscu chciałbym po-
dziękować za dobrą i owocną współ-
pracę panu wójtowi, przewodni-
czącemu rady i  radnym gminnym, 
bo bez właściwych relacji na linii 
gmina-powiat nie udałoby się tak 
wiele zdziałać w minionym roku dla 
mieszkańców gminy Łagów. Dzię-
kuję także radnemu powiatowemu 
Bogdanowi Gieradzie, który prężnie 
działa na rzecz swojej gminy.

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza  
na terenie Gminy Łagów

poprzez zakup zamiatarki ulicznej.
Realizacja zadania  polegającego na zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Łagów 
poprzez zakup zamiatarki ulicznej w roku 2015 została dofinansowana w ramach umowy pożyczki nr 289/15 
z dnia 4 grudnia 2015 r. ze środków:

•  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysoko-
ści 279.144,92 zł tj. 95% kosztów kwalifikowanych zadania,

•  własnych Gminy Łagów w wysokości 14.690,26 zł kosztów kwalifikowanych zadania.

Całkowity koszt zadania wynosi 301.800,18 zł. 

Efektem ekologicznym w/w zadania będzie  ograniczenie emisji pyłów o około 18,45 Mg/r. Planuje się zamia-
tanie ulic gminnych i placu targowego na terenie gminy Łagów, zgodnie  z harmonogramem opracowanym 
przez Gminę Łagów. 
Zadanie polegające na zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza poprzez zakup zamiatarki ulicznej jest 
zgodne z uchwalonym przez Sejmik województwa świętokrzyskiego „Programem ochrony powietrza dla wo-
jewództwa świętokrzyskiego”.
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Wyróżnienie dla mieszkanki 
Gminy Łagów

 Q Pani Beata prezentująca gra-
werton z wyróżnieniem

Pani Beata Cichopek 
z Piotrowa Podłazy 
została wyróżniona przez 
Świętokrzyskie Centrum 
Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej w kategorii „Lider 
Aktywności Obywatelskiej 
w Biznesie” w ramach 
projektu „Proces budowy 
samorządu terytorialnego – 
znaczenie przemian w Polsce”. 

Pani Beata została doceniona za 
pomysł i  organizację EKO-Bazaru 
„Prosto ze wsi” w  Kielcach, któ-
ry zrzesza i  wspiera rolników oraz 
drobnych przetwórców z  terenu 
Gminy Łagów i  gmin sąsiednich.  
Głównym zadaniem tego przed-
sięwzięcia jest wspólna promocja 
i sprzedaż swoich naturalnych wyro-
bów i produktów, m. in. wędlin, pie-
czywa, mleka, warzyw, jaj, owoców, 
miodów, a także serów zagrodowych 
z mleka krowiego i koziego. Eko-ba-
zar odbywa się cyklicznie co sobo-
ta w  Kielcach przy ul. Batalionów 
Chłopskich 50. Pani Beata  zadbała o  

jego odpowiednią promocję zapew-
niając patronat władz powiatowych 
i wojewódzkich oraz opiekę medial-
ną lokalnych mediów.  Dlatego też 
działalność Pani Beaty Cichopek 
została zauważona i  uhonorowana 
wyróżnieniem. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

/A.S./

Niezwykły koncert kolęd i pastorałek 
w kościele parafialnym w Łagowie 

 Q Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łagowie  Q Wspólne kolędowanie wieńczące koncert

W niedzielę, 10 stycznia 
br. mieszkańcy Gminy 
Łagów mieli przyjemność 
spotkać się na Koncercie 
kolęd i pastorałek , który 
tradycyjnie odbył się 
w kościele parafialnym p.w. 
św. Michała Archanioła 
w Łagowie. 

Całość poprzedziła uroczysta 
msza święta, na której dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w  Łagowie 
wspólnie z  opiekunami wystawiły 
jasełka.

Z  uwagi na duże zainteresowanie, 
koncert podzielony został na dwie 
kategorie wiekowe: dzieci i  młodzież 
oraz dorośli. W  pierwszej części wy-
stąpiły: dzieci z Przedszkola i   Szkoły 
Podstawowej  z  Lechówka, Punktu 
Przedszkolnego „Tęcza”, Szkoły Pod-
stawowej z  Piotrowa, Rudy, Zbelutki 
oraz soliści z Gminnego Zespołu Szkół 
z  Łagowa i  indywidualnie zgłoszeni 
przez opiekunów. Wśród dorosłych 
wykonawców znalazły się członkinie 
kół gospodyń wiejskich z: Lechówka, 
Piotrowa, Płucek, Sadkowa, Sędka, 
Woli Łagowskiej, przedstawiciele Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie 
oraz Chóru Parafialnego z Łagowa.

Na zakończenie Wójt Gminy Ła-
gów Pan Paweł Marwicki pogratulo-
wał wszystkim uczestnikom koncertu 
za przepięknie wykonane utwory 
i wręczył wspólnie z Członkiem Za-
rządu Powiatu Kieleckiego Panem 
Bogdanem Gieradą, Przewodniczą-
cym Rady Gminy Łagów Panem 
Markiem Bartkiewiczem i Księdzem 
Proboszczem Jerzym Beksińskim sta-
tuetki oraz dyplomy z  podziękowa-
niami, a wszystkim zebranym dzięko-
wał za wspólnie spędzony czas.

Zwieńczeniem koncertu, który 
podtrzymuje tradycję bożonarodze-
niowego radosnego śpiewania było 
z  inicjatywy Księdza Proboszcza 
wspólne wykonanie pastorałki pod-
czas, której mieszkańcy obecni na 
koncercie łącząc się za ręce utworzyli 
żywy łańcuch.

W to wspólne śpiewanie włączyło 
się wielu mieszkańców naszej gmi-
ny i  w  ten wyjątkowy, styczniowy 
wieczór łagowski kościół brzmiał 
najpiękniejszymi polskimi kolędami 
i pastorałkami.

/A.S./

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie władze Gminy Łagów składają na ręce stra-

żaków z jednostek OSP z Łagowa, Piotrowa, Sadkowa i Sędka za ak-
cję wydawania jabłek mieszkańcom gminy. Dziękujemy prezesom po-
szczególnych jednostek tj: Prezesowi OSP Łagów Panu Pawłowi Garstce, 
Prezesowi OSP Piotrów Konradowi Domagale, Prezesowi OSP Sadków 
Władysławowi Łacie, Prezesowi OSP Sędek Kamilowi Kargulowi. Szcze-
gólne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w tą akcję kierujemy do 
sołtysów i radnych naszej gminy.

Informacja
W  styczniu br. zostało zorganizowane spotkanie Wójta Gminy Ła-

gów  z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. 
zakładem w Kielcach w sprawie gazyfikacji Gminy Łagów. Prowadzenie 
dalszych rozmów w tej kwestii musi być poprzedzone analizą ilości chęt-
nych na gaz. W związku z tym zostaną przekazane mieszkańcom gminy 
wraz z nakazami płatniczymi ankiety przedgazyfikacyjne  wraz z odpo-
wiednimi informacjami wyjaśniającymi wiele kwestii.

Zaproszenie dla mieszkańców 
sołectwa Łagów

Serdecznie zapraszam mieszkańców sołectwa Łagów na wspólne sma-
żenie pączków i degustację w dniu 4 lutego 2016 r. do Świetlicy Wiej-

skiej w budynku OSP w Łagowie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13:00 
smażeniem pączków, natomiast degustacja wyrobów przygotowanych 
przez gospodynie z Łagowa rozpocznie się od godz. 15:00. 

Izabela Garbacka – Łach
Sołtys sołectwa Łagów
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 Q Zabawa sylwestrowa na łagowskim rynku

Mieszkańcy Gminy Łagów 
powitali nowy 2016 rok

 Q Odbiór remontowanego placu

Utwardzony plac w Sadkowie

Darmowa pomoc prawna 
w Gminie Łagów już działa.

 Q Jedna z mieszkanek gminy w trakcie porady prawnej

Zgodnie z tradycją i w tym 
roku mieszkańcy gminy 
Łagów w nocy z 31 grudnia 
2015 r. na 1 stycznia 2016 r. 
na Rynku w Łagowie witali 
hucznie Nowy Rok. 

Podczas ostatnich minut starego 
roku i  pierwszej godziny Nowego 
Roku wszystkich zgromadzonych na 
Rynku mieszkańców bawił zespół 
„HDS”.

Tuż przed godziną 24.00 życzenia 
noworoczne wszelkiej pomyślno-
ści i  szczęścia w  Nowym 2016 Roku 

w  imieniu Wójta Gminy Łagów, rad-
nych, sołtysów jak i  swoim własnym 
złożył Zastępca Wójta Pan Zbigniew 
Meducki oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Łagów Pan Marek Bartkiewicz. 
Po czym zaprosili wszystkich na pokaz 
sztucznych ogni, które po wspólnym 
odliczeniu wystrzeliły, rozświetlając na 
długo niebo nad łagowskim rynkiem.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za wspólne powitanie Nowego 
2016 Roku i  spędzenie tego szcze-
gólnego czasu razem podczas zaba-
wy sylwestrowej.

/A.S./

W grudniu 2015 r. dokonano 
oficjalnego odbioru 
utwardzenia terenu przy 
budynku remizy OSP 
w Sadkowie. 

W ramach zadania wykonano na-
wierzchnię asfaltową na powierzch-
ni ok. 540 m2 . Zakres rzeczowy 
zadania obejmował wykonanie niżej 
wymienionych robót:

- profilowanie istniejącej podbu-
dowy równiarką;

- wyrównanie istniejącej podbu-
dowy mieszanką0/32 gr. 5 cm.;

- profilowanie istniejącej podbu-
dowy mieszanką mineralno-asfalto-
wą w ilości 75 kg./m2 

- ułożenie warstwy ścieralnej 
z mieszanek mineralno-asfaltowych 
KR 1-2g. 3 cm.;

- remont istniejącego zjazdu 
z drogi wojewódzkiej nr 756 Stara-
chowice – Stopnica poprzez utwar-
dzenie nawierzchni asfaltem.

Wartość zadania 36.900, 00 zł 
brutto, w  tym kwota w  wysokości 
13.000 zł pokryta z funduszu sołec-
kiego sołectwa Sadków.

Wykonane prace wpływają na 
estetykę terenu oraz poprawiają 
bezpieczeństwo osób korzystających 
z placu parkingowego znajdującego 
się przy remizie OSP w Sadkowie. 

Referat Inwestycji i Zamówień 
Publicznych

Od początku 2016 roku, na 
terenie całej Polski zaczęła 
funkcjonować organizowana 
przez powiaty darmowa 
pomoc prawna. 

Jest to rezultat wejścia w  życie 
ustawy z  dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o  nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej, przygoto-
wanej w  Ministerstwie Sprawiedli-
wości. W  całym kraju od stycznia 
2016 r. powstało ponad 1500 punk-
tów, w których profesjonaliści będą 
świadczyć pomoc prawną. Dzięki 
współpracy rządu, samorządów 
i  organizacji pozarządowych ogól-
nopolski system zagwarantuje nie-
odpłatny dostęp do porad prawnych 
na poziomie lokalnym i  zniweluje 
zbyt często występującą w  naszym 
kraju barierę finansową do korzysta-
nia z profesjonalnej usługi prawnej. 

Na terenie Gminy Łagów taki 
punkt został ulokowany w budynku 
Urzędu Gminy w Łagowie piętro II, 
pok. 56. Jest czynny w poniedziałki 

od 12:00 do 16:00; od wtorku do 
piątku w godz. od 8:00 – 12:00. In-
teresantów przyjmuje radca prawny 
Pani Magdalena Karwat-Kasińska. 

- Pomoc nie będzie obejmowała 
spraw z zakresu prawa celnego, de-
wizowego, handlowego i  działalno-
ści gospodarczej, z wyjątkiem przy-
gotowywania do jej rozpoczęcia.

- Brak rejonizacji oznacza, że 
każdy mieszkaniec powiatu może 
korzystać z  usług w  dowolnym 
punkcie. Realizacja zadania została 
powierzona Stowarzyszeniu „Bez-
pieczny Dom” ul. 1 Maja 57, 25-511 
Kielce.

Więcej informacji na temat dar-
mowej pomocy prawnej oraz pełny 
wykaz punktów nieodpłatnej pomo-
cy prawnej w powiecie kieleckim na 
stronie internetowej gminy www.
lagowgmina.pl w  zakładce „Aktu-
alności” i Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (BIP) Gminy Łagów w  za-
kładce Urzędowa Tablica Ogłoszeń 
pod nazwą „Punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Gminie Łagów”.

Modernizacja czytelni 
zakończona
Na podstawie podpisanej 
umowy ze Starostą Powiatu 
Kieleckiego przeprowadzono 
modernizację czytelni 
w Gminnej Bibliotece 
Publicznej wraz 
z utworzeniem miejsca pracy 
dla młodszego bibliotekarza. 

Nowa czytelnia została uloko-
wana na miejscu dawnej świetlicy 
wiejskiej, której wnętrze wyremon-
towano i  przystosowano do potrzeb 
nowego przeznaczenia. Dzięki stara-
niom Gminy Łagów zostało również 
stworzone na potrzeby tego projektu 
nowe miejsce pracy – młodszy bi-

bliotekarz. Koszt zadania wyniósł 
38.186,35 zł brutto i został pokryty ze 
środków PEFRON i Gminy Łagów.  

Wszystkich czytelników zapra-
szamy do odwiedzenia Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w której znajduje 
się czytelnia gdzie można skorzystać 
z codziennej prasy. Czytelnia dyspo-
nuję 19 tytułami: Magnolia, VIVA, 
Gazeta Wyborcza, Echo Dnia, Rzecz-
pospolita, Przyjaciółka, Gazeta Pol-
ska, Oliwia, Cztery Kąty, Polityka, 
Focus - poznać i  zrozumieć, Auto 
Świat, Abecadło, Newsweek Polska, 
Wena, Wprost, Dobre Rady, Mamo 
to ja, Poradnik Domowy.
Wszystkich chętnych zapraszamy!
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 Q Dzieci podczas warsztatów kulinarnych

Podczas ferii dzieci się nie nudzą!

 Q Wszyscy aktorzy podczas sceny końcowej

Adaptacja powieści Karola Dickensa wystawiona w Łagowie

Dzieci i młodzież z naszej 
gminy, które nie wyjechały 
w tym roku na zimowy 
wypoczynek mogły 
skorzystać z ciekawej 
i szerokiej oferty zajęć. 

Organizacją czasu wolnego zajęły 
się szkoły w Łagowie, Piotrowie, Zbe-
lutce, biblioteki gminne i  świetlice 
wiejskie w Piotrowie oraz  Łagowie. 
Każda z placówek oferowała: zajęcia 
techniczne, plastyczne, kulinarne czy 
muzyczne; gry i  zabawy planszowe, 
stolikowe, a  także wyjazdy do kina 
i muzeum. Wprowadzono także ele-
ment sportowej rywalizacji organizu-
jąc zawody w piłkarzyki, cymbergaja, 
bilard, tenis stołowy i  piłkę ręczną. 

Prowadzący zachęcali również do 
aktywności fizycznej. Oprócz wyjaz-
dów na basen do dyspozycji młodych 
ludzi cały czas był dostępny blok 
sportowy przy Gminnym Zespole 
Szkół w  Łagowie, w  którym można 
było skorzystać z siłowni, sali fitness, 
hali sportowej. Zostały także prze-
prowadzone międzyszkolne turnieje 
piłki siatkowej i halowej piłki nożnej 
dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 

Jak widać podczas tegorocznych 
ferii dzieci i  młodzież nie mogły 
narzekać na nudę i  brak atrakcji, 
biorąc chętnie udział w  zajęciach 
organizowanych przez odpowiednie 
placówki.

/A.S./

 Q Gry i zabawy zespołowe cieszyły się dużym zainteresowaniem  Q Zajęcia plastyczne sposobem na nudę

3 stycznia o godz. 17 w sali 
gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Łagowie 
mieszkańcy Gminy Łagów 
mieli okazję obejrzeć sztukę 
teatralną pt. „Opowieść 
wigilijna”. 

Z  inicjatywy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w  Łagowie adaptację 
powieści Karola Dickensa wystawił 
Amatorski Teatr Dramatyczny im 

.ks. Czesława Wali z  Kałkowa-Go-
dowa. W  rolę Scrooga wcielił się 
Maciej Bidziński – reżyser przed-
stawienia, Jakuba Marleya – jego 
brat Wojciech Bidziński, Crachita, 
pracownika Scrooga zagrał Jerzy 
Mikos, Marię, narzeczoną Scrooga 
z  lat młodości zagrała Dorota Job. 
„Opowieść  wigilijna” w wykonaniu 
kałkowskiego teatru to także scen-
ki z  kultury polskiej, śpiew kolęd 
i pastorałek. Mimo mroźnej pogody 

w sali łagowskiej szkoły zgromadzili 
się członkowie Stowarzyszenia Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, przed-
stawiciele władz gminy, nauczyciele 
i  mieszkańcy Gminy Łagów, którzy 
na zakończenie na stojąco oklaski-
wali artystów dziękując za ich przy-
bycie. Wszyscy, którzy oglądali to 
przedstawienie podkreślali fakt, iż 
było to wydarzenie urzekające, sto-
jące na bardzo wysokim poziomie 
artystycznym ze świetną grą aktor-

ską. Organizatorzy spotkania czyli 
UTW w  Łagowie podziękowali raz 
jeszcze przedstawicielom teatru za 
przybycie jednocześnie zapraszając 
na kolejne występy do naszej gmi-
ny. Dzięki tego typu inicjatywom 
mieszkańcy małych miejscowości 
mają możliwość kontaktu z  „żywą 
sztuką” oraz przeżywania głębszych 
doznań duchowych. Dziękujemy 
i czekamy na podobne wydarzenia.

/A.S./
 Q Aplauz na stojąco zgotowała artystom łagowska publiczność
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Od nowego roku rozpoczęło swoją działalność 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów 

Spółka z o. o.

Od 1 stycznia tego roku dotychczasowe funkcje wykonywane w 
strukturach Urzędu Gminy w Łagowie dotyczące zadań w zakresie 
m. in. usług wodno – kanalizacyjnych ze względów organizacyjnych 
zostały wydzielone do nowoutworzonej jednostki będącej w 100 % 
własnością gminy działającej pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych Łagów Spółka z o. o. Od chwili rozpoczęcia swojej dzia-
łalności, tj. od początku roku Spółka dokonała wiele niżej wymienio-
nych prac m. in.: 

•	 Wymiana wyeksploatowanej szafy sterowniczej ujęcie wody Le-
chówek – ok. 11.000,00 zł.

•	 Uruchomienie zbiornika Nr 3 Zamkowa Wola, z którego poda-
wana jest woda na Piotrów, Zamkową Wolę, Wiśniową. Ponadto 
wykonano regulację falowników oraz pomp w pompowni wody 
w msc. Zamkowa Wola co pozwoliło na podanie wody pod od-
powiednim ciśnieniem do w/w miejscowości bez codziennych 
spadków ciśnienia.

•	 Wymiana zestawu hydroforowego – ul. Opatowska. Zainstalo-
wanie zestawu pozwala ograniczyć podawanie wody z Ujęcia 
Płucki na teren Łagowa, Nowego Stawu, Winnej, ponadto po-
zwala uregulować ciśnienie na terenie miejscowości Łagów: ul. 
Słupska, ul. Rynek i ul. Opatowska. 
W przypadku awarii na terenie ujęcia wody w Łagowie istnieje 
możliwość kontrolowanego podawania wody na teren Łagowa z 
ujęcia Płucki do Łagowa, koszt ok. 50.000, 00 zł.

•	 Przebudowa – remont wodociągu (niedrożna rura), ul. Rynek. 
Koszt wymiany wodociągu wraz z robocizną i materiałem około 
4000,00 zł.,

•	 Wymiana pomp na Pompowni P2 Wola Łagowska.
•	 Wykonano zabudowę Sito-Piaskownika  koszt: 4000,00 zł 

(zmniejszy możliwość zamarzania tego urządzenia). 
•	 Uczestnictwo w ustalaniu przyczyn wydzielania się fetoru z ka-

nalizacji w Płuckach oraz podanie konkretnych rozwiązań tego 
problemu. 
Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych będzie realizo-
wało usługi dodatkowe takie jak : 
- usługa ciągnikiem * - 64,79 zł netto /1 godz. +VAT 23%
- usługa koparko-ładowarką-  67,25 zł netto/1 godz. + VAT 23% 
- usługa przyczepą asenizacyjną (5m3) – 62,50 zł netto + VAT 8% 
(cena 1m3 – 12,50 zł netto +VAT 8%). 
* cena usługi liczona jest od wyjazdu z bazy przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z obowiązującym prawem jedynym organem 
władczym do uchwalania stawek za wodę i odprowa-
dzanie ścieków tak jak dotychczas, będzie Rada Gmi-
ny w Łagowie. Stawki opłat za wodę i odprowadzanie 
ścieków podobnie jak stawki podatkowe w 2016 roku 
pozostaną niezmienione na poziomie z 2015 roku.

Dane Przedsiębiorstwa 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
TEL.41 3437054  FAX. 413437051
NR KONTA: BS O/ŁAGÓW 29 8507 0004 2006 60017808 0001

Tel. alarmowy w sprawie awarii wodno kanalizacyjnej – 
530 385 453

Tel kontaktowy w sprawach usług – 606 926 889

Z powodu wielu pomyłek przypominamy, iż opłaty za odpady komu-
nalne należy nadal dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Usuwanie i utylizacja materiałów  
zawierających azbest na terenie  

Gminy Łagów

W ramach zadania usunięto 5.100 m 2  materiałów zawierających 
azbest, w tym: demontaż z budynków 1.400 m 2  , odbiór materiałów 
zalegających na posesji 3.700 m 2  .
Całkowity koszt realizacji zadania : 21.222,00 zł
- dofinansowanie WFOŚiGW 85% - 18.038,70 zł 
- wkład gminy – 15 % - 3.183,30 zł.
Gmina Łagów w 2016 roku będzie kontynuować program usu-
wania i utylizacji materiałów zawierających azbest. Zachęcamy 
mieszkańców do składania wniosków.
Dodatkowe informacje :

W 2016 WFOŚiGW w Kielcach przyjął również program wsparcia 
osób fizycznych. Program dla osób fizycznych realizowany jest w 
formie częściowo umarzalnej pożyczki na takie zadania jak: 

•	 Wymiana pieców/kotłów na nowoczesne, 
•	 Termodernizacja: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie 

dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygna-
cją, ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi 
zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania 
itp.

•	 Zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych,
•	 Zakup i montaż nowych pomp ciepła,
•	 Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków.

Osoby fizyczne same składają wnioski o dofinansowanie wraz  z 
załącznikami do tego funduszu w Kielcach. Wnioski dostępne na 
stronie www.wfos.com.pl .
Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. (41) 366 15 12 lub 
(41) 333 52 20 WFOŚiGW.

 Q Spotkanie choinkowe w Szkole Podstawowej w Piotrowie.

Zabawy choinkowe  
w szkołach gminy Łagów

 Q Uczniowie GZS w Łagowie tańczący tzw. Belgijkę.
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Łagów w 2016 r. 
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁAGÓW 2016 r. W MIEJSCOWOŚCI;

I poniedziałek
II czwartek Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Czyżów, Sędek, 
Wola Łagowska

Złota Woda

zmieszane odpady komunalne:

04-
poniedziałek

01-
poniedziałek

07-
poniedziałek

04-
poniedziałek

02-
poniedziałek

06-
poniedziałek

04-
poniedziałek

01-
poniedziałek

05-
poniedziałek

03-
poniedziałek

07-
poniedziałek

05-
poniedziałek

segregowane odpady komunalne ( papier , szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)

14-
czwartek

11-
czwartek

10-
czwartek

14-
czwartek

12-
czwartek

09-
czwartek

14-
czwartek

11-
czwartek

08-
czwartek

13-
czwartek

10-
czwartek

08-
czwartek

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, zużyte opony , odbywać się będzie w miesiącu;
-  w I półroczu 2016 r. w miesiącu KWIETNIU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 

20.04.16 r.
-  w II półroczu 2016 r. w miesiącu PAŹDZIERNIKU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do 

dnia 20.10.16 r. W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7:00 rano

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁAGÓW 2016 r. W MIEJSCOWOŚCI;
I poniedziałek
II poniedziałek Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Małacentów
Lechówek 

zmieszane odpady komunalne:

04-
poniedziałek

01-
poniedziałek

07-
poniedziałek

04-
poniedziałek

02-
poniedziałek

06-
poniedziałek

04-
poniedziałek

01-
poniedziałek

05-
poniedziałek

03-
poniedziałek

07-
poniedziałek

05-
poniedziałek

segregowane odpady komunalne ( papier , szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe )

11-
poniedziałek

08-
poniedziałek

14-
poniedziałek

11-
poniedziałek

09-
poniedziałek

13-
poniedziałek

11-
poniedziałek

08-
poniedziałek

12-
poniedziałek

10-
poniedziałek

14-
poniedziałek

12-
poniedziałek

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, zużyte opony , odbywać się będzie w miesiącu:
-  w I półroczu 2016 r. w miesiącu KWIETNIU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 

20.04.16 r.
-  w II półroczu 2016 r. w miesiącu PAŹDZIERNIKU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do 

dnia 20.10.16 r. W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7:00 rano

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁAGÓW 2016 r W MIEJSCOWOŚCI;
I środa

III poniedziałek Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Sadków, Nowa 
Zbelutka, 

Stara Zbelutka, 
Melonek ,Ruda, 

Duraczów, 
Gęsice\

zmieszane odpady komunalne:

09-
sobota

03-
środa

02-
środa

06-
środa

04-
środa

01-
środa

06-
środa

03-
środa

07-
środa

05-
środa

02-
środa

07-
środa

segregowane odpady komunalne ( papier , szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe )

18-
poniedziałek

15-
poniedziałek

21-
poniedziałek

18-
poniedziałek

16-
poniedziałek

20-
poniedziałek

18-
poniedziałek

20-
sobota

19-
poniedziałek

17-
poniedziałek

21-
poniedziałek

19-
poniedziałek

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, zużyte opony , odbywać się będzie w miesiącu:
-  w I półroczu 2016 r. w miesiącu KWIETNIU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 

20.04.16 r.
-  w II półroczu 2016 r. w miesiącu PAŹDZIERNIKU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do 

dnia 20.10.16 r. W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7:00 rano

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁAGÓW 2016 r W MIEJSCOWOŚCI;
I wtorek
II wtorek Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Zamkowa Wola, 
Wiśniowa, 

Nowy Staw, 
Winna, 

Piotrów-Głu-
aczów,- Porębi-
ska,- Zagości-
niec,- Podłazy, 

Płucki 

zmieszane odpady komunalne:

05-
wtorek

02-
wtorek

01-
wtorek

05-
wtorek

07-
sobota

07-
wtorek

05-
wtorek

02-
wtorek

06-
wtorek

04-
wtorek

05-
sobota

06-
wtorek

segregowane odpady komunalne ( papier , szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe )

12-
wtorek

09-
wtorek

08-
wtorek

12-
wtorek

10-
wtorek

14-
wtorek

12-
wtorek

09-
wtorek

13-
wtorek

11-
wtorek

08-
wtorek

13-
wtorek

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, zużyte opony , odbywać się będzie w miesiącu:
-  w I półroczu 2016 r. w miesiącu KWIETNIU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 

20.04.16 r.
-  w II półroczu 2016 r. w miesiącu PAŹDZIERNIKU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do 

dnia 20.10.16 r. W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁAGÓW 2016 r W MIEJSCOWOŚCI;
IV poniedziałek
II poniedziałek Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Łagów

zmieszane odpady komunalne:

25-
poniedziałek

22-
poniedziałek

26-
sobota

25-
poniedziałek

23-
poniedziałek

27-
poniedziałek

25-
poniedziałek

22-
poniedziałek

26-
poniedziałek

24-
poniedziałek

28-
poniedziałek

29-
czwartek

segregowane odpady komunalne ( papier , szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe )

11-
poniedziałek

08-
poniedziałek

14-
poniedziałek

11-
poniedziałek

09-
poniedziałek

13-
poniedziałek

11-
poniedziałek

08-
poniedziałek

12-
poniedziałek

10-
poniedziałek

14-
poniedziałek

12-
poniedziałek

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych , zużytych sprzętów domowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, zużyte opony , odbywać się będzie w miesiącu:
-  w I półroczu 2016 r. w miesiącu KWIETNIU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 

20.04.16 r.
-  w II półroczu 2016 r. w miesiącu PAŹDZIERNIKU po zgłoszeniu (UWAGA!!! Odpady niezgłoszone nie będą odebrane) telefonicznym na nr (41) 353-50-27 lub osobiście w siedzibie firmy do 

dnia 20.10.16 r. W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7.00 rano
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O  puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Łagów

 Q Drużyna dziewcząt i chłopców z Nowej Słupi tegorocznymi zwycięz-
cami

 Q Puchar Wójta zdobyło Gimnazjum w Łagowie

Turniej piłki halowej o Puchar 
Wójta Gminy Łagów

SP Łagów z Pucharem Wójta

W   drugim dniu ferii zimo-
wych na  hali sportowej przy 

Gminnym Zespole Szkół w   Łago-
wie odbył się Turniej Piłki Siatkowej 
o   Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Łagów w  kategorii dziewcząt 
i  chłopców. 

Na   turniej w   kategorii chłop-
ców zgłosiły się zespoły gimnazjum 
z  : Nowej Słupi, Rudek i   Łagowa. 
W   kategorii dziewcząt: Nowa Słu-
pia, Rudki, Bieliny i   dwie drużyny 
dziewcząt z   Łagowa. Po   zaciętych 
zmaganiach w   kategorii chłopców 
klasyfikacja wyglądała następują-
co: pierwsze miejsce Nowa Słupia, 
drugie Rudki zaś Łagów zajął trze-

cie miejsce. W   kategorii dziewcząt 
pierwsze miejsce Nowa Słupia, dru-
gie Rudki, trzecie Łagów dziewczęta 
z  klas II i  III, czwarte Bieliny i  piąte 
dziewczęta z   Łagowa klasy I  . Wy-
różniono także najlepszą zawodnicz-
kę turnieju, którą została Patrycja 
Jadwidzic z  Nowej Słupi, natomiast 
najlepszym zawodnikiem okazał się 
Adrian Sitek również z   Nowej Słu-
pi. Na  zakończenie Przewodniczący 
Rady Gminy pogratulował zwycię-
skim drużynom, wyraził uznanie dla 
wszystkich drużyn biorących udział 
w   turnieju. Zaprosił również do   
rozgrywek na  przyszły rok.

/A .S./

W  pierwszym dniu ferii tj. 18 
stycznia 2016 r. Gminny Ze-

spół Szkół w Łagowie był gospoda-
rzem Turnieju halowej piłki nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Łagów. 

Do turnieju zgłosiły się zespo-
ły gimnazjalne z: Bielin, Rakowa, 
Nowej Słupi (dwa zespoły), Rudek 
i trzy zespoły reprezentujące Łagów.

Drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy, a mecze w każdej z nich 
zostały rozegrane systemem każdy 
z  każdym. Po rozegraniu 12 meczy 
grupowych i 2 finałowych, tegorocz-
ny turniej wygrała drużyna Gimna-
zjum z Łagowa, drugie miejsce dru-
żyna z Nowej Słupi, trzecie z Rakowa. 

Oprócz nagród dla najlepszych 
drużyn, przyznano również nagrody 
indywidualne. Najlepszym bramka-
rzem turnieju został Jakub Dekiel 
z  Nowej Słupi, natomiast tytuł naj-
lepszego zawodnika przyznano Ku-
bie Jezierskiemu z Rakowa

Oficjalnego podsumowania tur-
nieju dokonał Zastępca Wójta Gmi-
ny Łagów Pan Zbigniew Meducki, 
który pogratulował wszystkim dru-
żynom udziału w  turnieju, wyraził 
radość, że w  sposób aktywny mło-
dzież spędza swój wolny czas. Za-
prosił także wszystkich do rozgry-
wek na przyszły rok.

/A.S./

Trzeci dzień ferii zimowych upły-
nął na sportowych zmaganiach 

drużyn ze szkół podstawowych z te-
renu gminy Łagów. 

I  tak do sportowej rywalizacji 
stanęły zespoły: SP Łagów, UKS 
Łagów, SP Zbelutka, SP Piotrów 
i  SP Lechów. Po zaciętej walce 
pierwsze miejsce wywalczyła dru-
żyna SP Łagów, II – UKS Łagów, 
III miejsce – SP Lechów, IV – SP 
Zbelutka, V – SP Piotrów. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju 

okazał się Łukasz Stańczak z  SP 
Łagów, najlepszymi bramkarzami 
ex aequo zostali: Mikołaj Zwoliń-
ski i Kamil Juszczel obydwaj z SP 
Łagów. Puchary oraz pamiątko-
we dyplomy i  statuetki wręczyła 
w  imieniu Wójta Gminy Łagów 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w  Łagowie Pani Ewa Mikulko. 
Wszystkim drużynom gratuluje-
my i  życzymy dalszych doskona-
łych wyników sportowych. 

/A.S./

Dzieci z gminy Łagów na 
meczu siatkarskim w Kielcach

 Q Pamiątkowe zdjęcie dzieci z Gminy Łagów tuż przed rozpoczęciem meczu  Q Zwycięska drużyna turnieju - Szkoła Podstawowa w Łagowie

17 stycznia na zaproszenie 
klubu siatkarskiego Effec-

tor grającego w  najwyższej klasie 
rozgrywek i  przy wsparciu Gminy 
Łagów dzieci ze szkół z  Łagowa, 
Piotrowa i Zbelutki wraz z opieku-
nami udali się na mecz siatkówki 
męskiej do Kielc. 

Miejscowy Effector podejmował 
na własnej hali przy ulicy Bocznej 
drużynę z  Górnego Śląska – Ja-
strzębski Wegiel. Pomimo, iż zespół 
Effectora przegrał 0:3 to wynik nie 

odzwierciedlał tego co działo się na 
boisku. Obie drużyny walcząc do 
końcowego gwizdka dostarczyły ki-
bicom wiele emocji. 

Mimo, iż Effector przegrał to dla 
naszych młodych kibiców z  tere-
nu Gminy Łagów wyjazd do Kielc 
i  możliwość obserwowania zmagań 
siatkarskich na najwyższym pozio-
mie było nie lada atrakcją i wielkim 
przeżyciem, którego zapewne długo 
nie  zapomną.

/A.S./


