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XVII Dni Łagowa W NUMERZE

Ośrodek zdrowia 
w Zbelutce Starej 
wyremontowany

Zakończył się remont budynku 
ośrodka zdrowia w Zbelutce Starej. 
Modernizacja obiektu rozpoczęła 
się na początku marca. Całkowity 
koszt wykonanych robót w wyso-
kości blisko 60 tysięcy złotych po-
kryła gmina. Koszt wyposażenia 
przychodni pokryła Spółka Wiel-
med, świadcząca usługi w zakresie 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
na terenie gminy Łagów.

 Q Czytaj strona 3

Świętojanki 
i otwarcie  
targowiska

Otwarcie odnowionego pla-
cu targowego połączone z festy-
nem świętojańskim odbyło się 21 
czerwca w Woli Łagowskiej.

Uroczystości zaszczyciło swoją 
obecnością wielu zacnych gości, 
w tym m.in. przedstawiciele władz 
krajowych, wojewódzkich, powia-
towych i samorządowych, jak rów-
nież licznie zebrani mieszkańcy 
gminy Łagów.

 Q Czytaj strony 4-5

Shazza - gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej, jedna z czołowych  
piosenkarek Disco Polo dała koncert dla mieszkańców naszej gminy. 

Ser z Piotrowa najlepszy w regionie
„Ser gospodarski Podłazy” 
wyprodukowany przez 
„Serownię Podłazy” 
Pani Beaty Bardzyńskiej 
z Piotrowa Podłazy zwyciężył 
w podkategorii produktów 
mlecznych podczas XV edycji 
konkursu „Nasze kulinarne 
dziedzictwo – smaki regionów”. 

Organizatorem konkursu był Urząd 
Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego, Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Modliszewicach oraz Wo-
jewódzki Dom Kultury w Kielcach. 
Celem konkursu była promocja trady-

cyjnych produktów polskiej wsi, któ-
re wyróżniają się swoim bogactwem 
i różnorodnością. Produkty rywalizo-
wały w 21 podkategoriach, w obrębie 
czterech głównych kategorii: produkty 
regionalne pochodzenia zwierzęce-
go, produkty regionalne pochodzenia 
roślinnego, napoje regionalne oraz 
inne produkty regionalne. Łącznie do 
konkursu zgłosiło się 68 producentów, 
ostatecznie zakwalifikowało się tylko 
53.  Serdecznie gratulujemy Pani Be-
acie za pomysł i zdolności kulinarne, 
jednocześnie życzmy dalszych sukce-
sów i powodzenia w realizacji zawo-
dowych przedsięwzięć. 

Koncerty, gry i zabawy dla 
najmłodszych, a do tego 
szczytna akcja zbierania 
krwi. Tegoroczne Dni Łagowa  
obfitowały w atrakcje, a ludzie 
bawili się wyśmienicie.

Tradycyjnie już Dni Łagowa roz-
poczęła msza święta w kościele para-
fialnym pw. św. Michała Archanioła 
w Łagowie. Wzięły w niej udział 
poczty sztandarowe Gminnego Koła 
Kombatantów i Byłych Więźniów 

Politycznych RP w Łagowie, pocz-
ty Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po Eucharystii orszak udał się na 
płytę Rynku, gdzie czekała na wszyst-
kich masa atrakcji.

 Q Czytaj strona 6

 Q Wśród osób które podczas XVII Dni Łagowa oddawały krew rozlosowano nagrodę główną - rower górski.



Zmiana na stanowisku Komendanta 
Komisariatu Policji w Rakowie. Do 
czasu powołania nowego komendanta, 
obowiązki szefa placówki pełnił będzie 
aspirant sztabowy Sławomir Gierek.

Odchodzącego do pracy w komendzie stołecz-
nej Ireneusza Kwiecjasza pytamy co udało mu 
się zrobić dla poprawy bezpieczeństwa w gminie 
Łagów.

Nasz rozmówca przypomina jednocześnie na 
co powinniśmy zwracać szczególną uwagę, by nie 
stać się ofiarą przestępstwa.

*Jak długo pełni Pan funkcję komendanta?
- Trzeci rok. Najpierw Łagowie, później w Ra-

kowie.
* Co udało się Panu osiągnąć będąc komen-

dantem?
- W momencie kiedy przyszedłem na stano-

wisko komendanta ponieważ jestem również 
samorządowcem zainicjowałem szerszą współ-
pracę na linii gmina policja. Poprosiłem o służby 
ponadnormatywne – płatne patrole. Działania, 
które podejmowałem w tym czasie doprowadziły 
do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa. Kie-
dy obejmowałem funkcję komendanta w Łago-
wie nagminnym problemem w tej gminie były 
pobicia i naruszenie nietykalności cielesnej. Te-
raz tego typu zdarzeń praktycznie nie ma. Zaś 
współpraca policji i samorządu jest na wyższym 
poziomie.

* Niestety nie ma już posterunku w Łagowie, 
choć na to Pan akurat nie miał wpływu.

- Aby ludzie nie odczuli braku komisariatu wy-
szliśmy z inicjatywą by w Łagowie powstał punkt 
przyjęć interesantów. Mieści się on w Urzędzie 
Gminy a policjant przyjmuje tam mieszkańców 
w każdą środę w godzinach od 9 do 12.

* Z jakimi rodzajami przestępstw mamy 
obecnie najczęściej do czynienia na terenie 
gminy Łagów?

- Najczęstszymi przestępstwami są kradzieże 
i kradzieże z włamaniami. Są to drobne przestęp-
stwa, aczkolwiek bardzo uciążliwe dla mieszkań-
ców. Niestety zdarzają się ostatnio także kradzie-
że samochodów.

* Co jest powodem takiej sytuacji?
- Niestety mieszkańcy często zbyt małą wagę 

przywiązują do zabezpieczenia swojego mienia. 
Nawet jeśli parkujemy samochód na prywatnej, 
ogrodzonej posesji, to zamykajmy go, nie zosta-
wiajmy dokumentów w aucie. Zamykajmy bramy 
do posesji na noc. Podobnie jeśli mamy narzędzie 
w pomieszczeniach gospodarczych, to pamiętaj-
my, aby nie zostawiać tych pomieszczeń nieza-
mkniętych.

* Policjanci często powtarzają, że kluczem 
do obrony przed złodziejami jest pomoc są-
siedzka.

- Dzielnicowi zawsze powtarzają i proszą, by 
mieszkańcy zwracali uwagę nie tylko na swoje 
podwórko, ale także na posesję sąsiada. Bądźmy 
czujni wobec obcych osób kręcących się po okoli-
cy, zwłaszcza wobec ludzi pochodzenia romskiego.

Jeśli widzimy podejrzane osoby zgłaszajmy 

to policji, spisujmy numery rejestracyjne samo-
chodów którymi się przemieszczają. Tylko dobra 
współpraca między mieszkańcami i policją gwa-
rantuje likwidację przestępczości. 

* Rozpoczęły się wakacje na co mieszkańcy 
powinni w tym czasie zwracać szczególną uwa-
gę? 

- Lato to czas żniw i wzmożonych prac po-
lowych. Zadbajmy o to, by sprzęt rolniczy był 
sprawny. Uczulam, by w ciągnikach nie prze-
wozić dzieci, aby maszyny były wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. Wyjeżdżając na drogę 
ciągnikiem, pamiętajmy, że traktor tak jak każdy 
inny pojazd musi mieć ważne badania techniczne 
i wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialno-
ści cywilnej. 

Apeluję do mieszkańców, by nie zostawiać 
dzieci bez opieki. By nie było sytuacji, kiedy jeż-
dżą rowerem po drodze bez kontroli dorosłych 
lub co gorsze nieletni sami udają się nad wodę 
i kąpią się w miejscach niedozwolonych. Pamię-
tajmy, że życie jest jedno i należy o nie dbać. 

* Do tego często niestety dochodzi alko-
hol.

- Trzeba pamiętać, że alkohol i woda to dwie 
rzeczy, których nie można pogodzić. Przestrze-
gam przed wchodzeniem do wody po spożyciu. 
Takie sytuacje najczęściej kończą się tragedią.

* Miejmy nadzieję, że mieszkańcy wezmą 
te słowa do serca. A tymczasem proszę po-
wiedzieć co będzie Pan robił po pierwszym 
lipca?

- Przechodzę na własną prośbę do Warszawy, 
będę komendantem komisariatu w Konstancinie 
Jeziorno.

* Kto będzie Pana następcą?
- Pierwszego lipca przekazuję obowiązki aspi-

rantowi sztabowemu Sławomirowi Gierkowi, on 
do czasu powołania komendanta będzie pełnił 
obowiązki szefa komisariatu.

* Dziękuję za rozmowę
  Artur PEDRYC

Zmiana komendanta

bezpłatny miesięcznik 
samorządowy gminy Łagów

Wydawca:  
Urząd Gminy w Łagowie,  

ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów 
tel. 41-30-74-603

Redaktor naczelny: Anna Kędziora 
akedziora@lagowgmina.pl

Druk: 
ART-SERWIS,  

tel. 513-01-04-04  
Nakład: 1300 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca nie za-
mówionych ma teriałów oraz zastrzega sobie 
prawo do ingerencji w nadesłane teksty. 
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Ireneusz Kwiecjasz
Ma 50 lat, posiada stopień aspiranta szta-

bowego policji. Od trzech lat odpowiada za 
bezpieczeństwo mieszkańców gminy Łagów. 
Najpierw jako komendant komisariatu w Ła-
gowie, a obecnie jako komendant komisariatu 
w Rakowie. Żonaty, troje dzieci.

Komputery dla  
szkół i świetlic
Sprzęt komputerowy dla szkół i świetlic!
14 komputerów stacjonarnych i 5 notebo-

oków wraz z profesjonalnym oprogramowaniem  
w miesiącu czerwcu 2015 r. udało się po-
zyskać z Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Kielcach. Pozyskany sprzęt został rozdyspo-
nowany do placówek oświatowych, w tym m.in. 
do Szkoły Podstawowej w Lechówku – 2 laptopy, 
do Szkoły Podstawowej w Rudzie  - 3 komputery 
stacjonarne i 1 laptop i do Szkoły Podstawowej 
w Czyżowie – 3 komputery stacjonarne. Sprzęt 
trafił także do Remizy OSP w Sadkowie – 2 lap-
topy, do Remizy OSP w Piotrowie – 2 komputery 
stacjonarne. Dodatkowo po 3 komputery stacjo-
narne otrzymały  Świetlica Środowiskowa w Ła-
gowie i Ośrodek Twórczości Ludowej w Sędku.  

Dzięki pozyskanym zestawom komputero-
wym uczniowie i mieszkańcy zyskają możliwość 
korzystania z technologii informacyjnej i komu-
nikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu pro-
blemów, gdyż zdobywanie wiedzy tą drogą jest 
ciekawsze, szybsze i efektywniejsze.

Opóźnienia w przeprowadzce
Uprzejmie informujmy mieszkańców gmi-

ny Łagów, że ze względu na przeciągający się 
odbiór końcowy nowej siedziby Urzędu Gmi-
ny w Łagowie przy ul. Rynek 62, przeniesie-
nie wszystkich działów i jednostek organiza-
cyjnych UG w Łagowie nastąpi najwcześniej  
w miesiącu sierpniu 2015 r. Opóźnienia te wy-
nikają z tego, iż w wyniku przeprowadzonych 
czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej przez Komendę Miej-
ską Państwowej Straż Pożarnej w Kielcach ustalo-
no, że projekt budowalny budynku Urzędu Gminy 
w Łagowie nie został uzgodniony pod względem 
ochrony przeciwpożarowej i zawiera niezgodności 
i uchybiania mogące powodować zagrożenie ludzi 
lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 
pożaru. W związku z tym zwracamy się do Państwa  
o zachowanie cierpliwości i wyrozumiałości z wy-
nikających z tego tytułu wszelkich niedogodnień. 

/A.K./

Ireneusz Kwiecjasz, pełniący obecnie funkcję Komendanta Komisariatu 
Policji w Rakowie przechodzi do pracy w podwarszawskim Konstancinie
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Mammobus pojawił się  
28 maja b. r. na parkingu  
przy remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łagowie.  
Program skierowany był do ko-

biet w wieku od 50 do 69 roku życia. 
Badania trwały w godz. 9:00 - 17:00  
i cieszyły się dużym zainteresowaniem 
mieszkanek naszej gminy. Wzięło  
w nich udział 55 pań.

Dzięki programowi profilaktyki  
mobilnych mammobusów można 
skutecznie wykrywać i walczyć z no-
wotworem piersi. Częste badania uła-
twiają kontrolę nad stanem zdrowia 
i pomagają uchronić coraz większą 
ilość kobiet przed śmiercią w wyniku 
raka piersi, który jest największym 
zabójcą wśród nowotworów u kobiet.

Ośrodek zdrowia w Zbelutce Starej gotowy

 Q Mieszkanki gminy Łagów w oczekiwaniu na badania.

Lepsze warunki dla pacjentów i personelu medycznego. Za remont budynku zapłaciła gmina, zaś 
o wyposażenie przychodni zadbała spółka Wielmed, zapewniająca Podstawową Opiekę Zdrowotną w gminie.

Mammobus stacjonował w Łagowie

Odbył się odbiór wyremontowanego 
budynku ośrodka zdrowia w Zbelutce Starej. 

Podczas odbioru obecni byli: Wójt Gminy Łagów 
Pan Paweł Marwicki, radni Rady Gminy Łagów Pan 
Paweł Machul i Pan Bogusław Siwonia, sołtys Zbelut-
ki Starej Pani Anna Łata oraz Prezes spółki Wielmed 
świadczącej usługi zdrowotne na terenie naszej gminy 
Pan Marcin Aplas.

Modernizacja obiektu rozpoczęła się na początku 
marca br. Wymieniono podłogi, oświetlenie, wewnątrz 
budynku, pomalowano ściany i wykonano magazyn 
odpadów medycznych. Całkowity koszt wykonanych 
robót w wysokości 59 441, 57 zł brutto pokryła gmina, 
natomiast zakup sprzętu należał do spółki „Wielmed”. 

Przed modernizacją Ośrodek Zdrowia nie speł-
niał wymogów sanitarnych w świetle obowiązujących 
przepisów prawa. Zakończony remont spowodował, 
że wymagania jakim powinny odpowiadać pod wzglę-
dem sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej zostały spełnione i ośrodek może 
udzielać świadczeń zdrowotnych lokalnej społeczno-
ści.

Tym samym polepszyły się warunki dla przybywa-
jących do placówki pacjentów, a także personelu me-
dycznego.  Q Podczas odbioru budynku przychodni w Zbelutce Starej po zakończonym remoncie.

Zajęcia 
terapeutyczne 
i rehabilitacja 
w Sędku
Zapraszamy osoby  
w wieku od 18-64 roku 
życia posiadające aktualne 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności 
umiarkowanym lub znacznym 
do udziału  
w zajęciach terapeutycznych  
i rehabilitacji, które odbywają 
się w Ośrodku Twórczości 
Ludowej w Sędku. 

Zapewniamy dowóz na zajęcia 
oraz miłą i przyjazną atmosferę.

Ośrodek prowadzi zajęcia  
w trzech pracowniach:

- rękodzielniczej
- gospodarstwa domowego
- rehabilitacyjnej
Planowane jest utworzenie no-

wych pracowni komputerowo-in-
formatycznej oraz muzyczno-arty-
stycznej.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 603-326-
737 lub w placówce Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Łagowie.
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„My rodzinkę fajną mamy” - to hasło 
Festynu Rodzinnego który się odbył 20 
czerwca w Czyżowie.
 
Jego organizatorami byli Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Czyżowie oraz Rada Rodziców. 
Imprezę otworzyła pani Grażyna Bełus ze Szko-
ły Podstawowej w Czyżowie, która serdecznie 
przywitała zaproszonych gości w imieniu orga-
nizatorów. Następnie głos zabrał pan Mirosław 
Duda, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwo-
ju Wsi Czyżów, który także powitał przybyłych 
gości jednocześnie życząc wszystkim udanej 
zabawy. W festynie rodzinnym w Czyżowie 
wzięli udział: członek Zarządu Powiatu Kielec-
kiego pan Bogdan Gierada oraz Wójt Gminy 

VI Świętokrzyski Młodzieżowy 
Czempionat Koni Ras 
Zimnokrwistych z udziałem 
hodowców z gminy Łagów 
odbył się 31 maja 2015 
r. w Wólce Tarłowskiej 
Organizatorem wystawy był 
Okręgowy Związek Hodowców 
Koni w Kielcach i Starostwo 
Powiatowe w Opatowie. 
Patronat nad imprezą objął  
Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas.

W wystawie wzięło udział 50 koni 
głównie z województwa świętokrzy-
skiego, w tym 2 z terenu naszej gminy. 
W wystawie zaprezentowali się: ogier 
NEPTUN: pochodzenia polskiego, 
urodzony w kwietniu 2013 r., maści 
ciemnogniadej, którego właścicielem 
jest Pan Stanisław Siwonia ze Zbelut-
ki Starej oraz ogier FASON, urodzony 
także w kwietniu 2013 r. , maści gnia-
dej będący własnością Pana Sławomi-
ra Kargula z Sadkowa. Na wystawie 
obecni byli także inni hodowcy koni 
tej rasy Państwo Anna i Paweł Czaj-
kowscy z Łagowa oraz Teresa i Ry-
szard Kowalikowie z Lechowa. 

Zgodnie z regulaminem wystawy 
oceniane konie były pokazywane ko-
lejno przed komisją, która w punktacji 
od 1 do 10 przyznawała punkty za na-
stępujące elementy: typ, pokrój(głowa, 
szyja, kłoda), nogi i kopyta, stęp, kłus 
oraz wrażenie ogólne i sposób prezen-
tacji, za które przyznawane były tzw. 
„punkty ujemne”. Konie w klasach I-IV 
pokazywane były w ręku w pozycji stój 
w stępie i kłusie na ringu wg kolejno-
ści: komisja sędziowska, pokaz konia 
na stój oraz pokaz konia w ruchu. 

Podczas tegorocznej młodzieżo-
wej czempionacie ogromny sukces 
odnieśli Państwo Barbara i Stanisław 
Siwonia ze  Starej Zbelutki bowiem 
ich gniady Neptun  z rodowodem 
ojca arden szwedzki i matki polski 
koń zimnokrwisty (PKZ) był bezkon-
kurencyjny wśród wszystkich ogierów 
obecnych na wystawie i otrzymał ty-
tuł Czempiona, wyróżnienie dla „Naj-
lepszego Konia Pokazu” oraz zajął II 
miejsce w klasie ogierów dwuletnich. 
Jego ogromnym atutem jest uroda 
oraz maść. Swoją dużą wartość i tytuł 
„Czempiona” Neptun przypieczęto-
wał dobrym ruchem w obu chodach, 
tj. w stępie i kłusie. W ocenie komi-
sji uzyskał 44 punkty (typ – 9,5 pkt.; 
pokrój – 9 pkt ; stęp – 8 pkt.; kłus -9 
pkt; kondycja i pielęgnacja 8,5 pkt.). 
Ponadto wyróżniał się wzorcowym 
przygotowaniem do wystawy. Tym sa-
mym ogier ten zakwalifikował się do 
udziału w Ogólnopolskiej Wystawie 
Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie. 
Jak mówi Pani Barbara Siwonia nie-
zwykle dumna i zadowolona z suk-
cesu – „Konie hodował ich dziadek, 
ojciec, a teraz hodują sami i jest to 
dla nich ogromna pasja , która od 20 
lat daje im radość i dumę”. Państwo 
Siwonia obecnie hodują 5 koni rasy 
zimnokrwistej. Dla podkreślenia jak 
wiele udało się już osiągnąć zasługuje 
fakt, iż Pan Stanisław Siwonia otrzy-
mał Złotą Odznakę Polskiego Związ-
ku Hodowców Koni – najwyższe i naj-
ważniejsze odznaczenia dla hodowcy 
koni. Hodowcom ze Starej Zbelutki 
kibicowała, a następie pogratulowała 
na wystawie Pani Anna Łata – sołtys 
sołectwa, która mówi, że –„Przygoto-
wanie konia do wystawy wymaga od 
jego właściciela wiele pracy, ćwiczeń, 

szczepień oraz pielęgnacji”. Cieszy się 
z sukcesu swoich mieszkańców, jest 
bardzo zadowolona, że ciężka praca 
została zauważona i nagrodzona. Pani 
Ania podkreśla także, że Państwo Si-
wonia „kochają to co robią, a to jak 
widać przynosi nie tylko satysfakcję, 
ale także wielką dumę. 

Na wystawie w klasie ogierów 2 – 
letnich startował także ogier FASON 
Państwa Małgorzaty i Sławomira Kar-
gulów, który co prawda nie zdobył 
żadnego wyróżnienia, ale podkreśle-
nia wymaga fakt ich cechuje się on 
niepowtarzalną urodą i na wystawie 
prezentował się równie dobrze co jego 
konkurenci na podium. Jak mówi Pan 
Sławomir Kargul – „Tegoroczna wy-
stawa była to pierwsza wystawa jego 
konia. Dopiero początkuje jako ho-
dowca, obecnie hoduje 4 konie rasy 
zimnokrwistej. Planuje na najbliższe 
lata powiększyć swoją hodowlę, gdyż 
podobnie jak w przypadku Państwa 
Siwoniów bardzo kocha konie i wiąże 
z tym swoją przyszłość”. 

Hodowcom koni z gminy Łagów 
towarzyszył i trzymał kciuki za zwy-
cięstwo Wójt Gminy Łagów Pan Pa-
weł Marwicki, który podziękował za 
zaproszenie na wystawę,   pogratulo-
wał oraz życzył zdobycia jak najwięk-
szej liczby wyróżnień i nagród, które 
są marzeniem każdego hodowcy koni. 

Serdeczne podziękowania Wójto-
wi Gminy Łagów, Pani Ani Łata oraz 
Wojciechowi Semikowi Kierowniko-
wi Okręgowego Związku Hodowców 
Koni w Kielcach składają hodowcy 
z gminy Łagów.

 Jeszcze raz serdecznie gratuluje-
my hodowcom i życzymy powodze-
nia w realizacji planów i zamierzeń 
w przyszłości. 

Uroczystości w Woli Łagowskiej zaszczyciło swoją obecnością wielu zacnych gości, w tym m.in. przedstawiciele władz krajowych,  
wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, jak również licznie zebrani mieszkańcy gminy Łagów. 

Czempion ze Starej Zbelutki
Sukces Państwa Barbary i Stanisława Siwonia ze Starej Zbelutki. Ich gniady  
ogier Neptun jest najładniejszym koniem zimnokrwistym w województwie.

 Q Sławomir Kargul z Fasonem.

Mieszkańcy Czyżowa pokazali że „fajne rodzinki mają” i potrafią się bawić

Festyn świętojański i otwarcie 
odnowionego placu targowego w Woli 
Łagowskiej odbyło się 21 czerwca. 

Organizatorami tej uroczystości byli Koło 
Gospodyń Wiejskich „Wolanie” i Wójt Gminy 
Łagów. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie 
mszą św. odprawioną przez Ks. Jerzego Beksiń-
skiego Dziekana Dekanatu Świętokrzyskiego, 
który dokonał jednocześnie uroczystego po-
święcenia placu targowego.   

Uroczystości w Woli Łagowskiej zaszczyciło 
swoją obecnością wielu zacnych gości, w tym 
m.in. przedstawiciele władz krajowych, woje-
wódzkich, powiatowych i samorządowych, jak 
również licznie zebrani mieszkańcy gminy Ła-
gów. Na wstępie głos zabrali Wójt Gminy Łagów 
Pan Paweł Marwicki wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Łagów Panem Markiem Bartkiewi-
czem, którzy podziękowali za zaproszenie na fe-
styn i organizację festynu, jak również pokreślili 
znaczenie placu targowego dla gminy Łagów, 
który jest obecnie jednym z największych i jed-
nym z najnowocześniejszych placów targowych 
w województwie świętokrzyskim. 

Następnie Członek Zarządu Powiatu Kielec-
kiego Pan Bogdan Gierada w swoim wystąpieniu 
również podziękował za zaproszenie na festyn i 
wyraził swoje ogromne zadowolenie z faktu, że 
plac targowy został gruntownie przebudowany, 
oświetlony, a handlowcy mają do swojej dyspo-
zycji zadaszone wiaty i tym samym doskonałe 
warunki pracy.

Kilka ciepłych słów do wszystkich zgroma-
dzonych na festynie skierował także Piotr Żo-
łądek Członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego, który podziękował organizatorom 
za kultywowanie pięknej tradycji nocy święto-
jańskiej, zaś władzom gminy Łagów pogratulo-
wał udanej inwestycji, która posłuży nie tylko 
mieszkańcom gminy, ale także województwa, 
a następnie życzył wszystkim dobrej zabawy.

Festyn świętojański w Woli Łagowskiej wzbo-
gaciły występy artystyczne min.: gospodarzy 

Festyn świętojański i otwarcie placu targowego

 Q Państwo Siwonia, Paweł Marwicki, wójt gminy Łagów oraz sołtys so-
łectwa Stara Zbelutka, pani Anna Łata z Neptunem. 
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Łagów pan Paweł Marwicki.
Po części oficjalnej nadszedł czas na 

występy artystyczne. Swój program za-
prezentowały dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Czyżowie, które rozbawiły całą 
zebraną publiczność. 

Atrakcje czekały na odwiedzających 
nie tylko na scenie. Na placu przyszkol-
nym do dyspozycji dzieci były dmucha-
ne zjeżdżalnie, basen z piłeczkami oraz 
animatorzy, którzy organizowali dla 
nich zabawy i konkursy. Natomiast dla 
trochę starszych był przygotowany grill 
wraz ze specjałami kuchni regionalnej 
oraz zabawa taneczna przy muzyce ze-
społu „Anex”.

Gorące rytmy przyciągały zaintere-

sowanie nie tylko mieszkańców Czy-
żowa, ale i całej gminy, którzy tłumnie 
przybyli na tą imprezę. 

Festyn rodzinny w Czyżowie jak 
zwykle zjednoczył lokalną społeczność 
podczas jego organizacji oraz połączył 

dzieci i ich rodziców przy wspólnej, 
znakomitej zabawie, dając wszystkim 
wiele radości i wzruszeń.

tegorocznej imprezy KGW Wolanie, 
KGW Piotrów, KGW Sędek, KGW Płucki 
i KGW Sadków. Znakomity występ wo-
kalny zapewniły uczestnikom uroczysto-
ści Zuzanna Bera ze Szkoły Podstawowej 
w Łagowie oraz Aleksandra Herbuś ab-
solwentka Publicznego Gimnazjum w Ła-
gowie. Dla mieszkańców i turystów przy-
gotowano szereg atrakcji m.in. stoisko 
gastronomiczne promujące Stowarzy-
szenie „Razem Możemy Więcej” i KGW 
„Wolanie” namiot „czarów i magii” wróżki 
czarodziejki Magdy i wiele wiele innych. 

Festyn był  również doskonałą okazją 
do wysłuchania koncertu w wykonaniu 
kapeli „Tęgie Chłopy”, który wzbudził 
ogromny aplauz wśród publiczności 
i porwał do tańca tłum ludzi. Oczywi-
ście jednym z najważniejszych punktów 
festynu świętojańskiego był konkurs na 
najpiękniejszy wianek. Jak co roku wzię-
ło w nim udział kilkanaście osób. Jury 
konkursowe, podobnie jak w roku ubie-
głym, miało niezwykle trudne zadanie - 
wybrać tylko trzech zwycięzców, spośród 
wszystkich przepięknych i pomysłowych 
kompozycji   kwiatowych. Ostatecznie 
jury w składzie: Pani Elżbieta Ginał Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Zbelutce, 
Pani Agnieszka Religa Sołtys Sołectwa 
Nowa Zbelutka, Pan Marek Bartkiewicz 
Przewodniczący Rady Gminy Łagów, 
po burzliwej dyskusji i emocjonującej 
naradzie wybrało trzech najlepszych 
wykonawców wianka świętojańskiego.  
I tak I miejsce i II miejsce zdobyły 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Piotrowa, zaś III miejsce przypadło 
członkiniom Koła Gospodyń Wiej-
skich z Sadkowa. To właśnie ich wianki 
były najpiękniej uplecione z samych 
ziół i kwiatów polnych, bez sztucznych 
dodatków. Dla zwycięzców i pozosta-
łych wykonawców wianków święto-

jańskich organizator KGW „Wolanie” 
ufundował pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki. Dodatkowo dla I miejsca  
w konkursie na najpiękniejszy wianek 
nagrodę ufundowała Pani Beata Oczko-
wicz Wiceminister Obrony Narodowej. 
Ciekawy konkurs dla dzieci i młodzie-
ży zorganizowało także Nadleśnictwo 
Łagów, które obdarowało zwycięzców 
atrakcyjnymi nagrodami. 

Ok. godz. 18:30 czarodziejka Magda 
uformowała wraz z uczestnikami festy-
nu barwny korowód świętojański, któ-
ry przeszedł nad pobliską rzekę, gdzie 
wszystkie kobiety wypuściły w nurt rzeki 
uplecione wianki, na znak szczęścia. 

Wszyscy uczestnicy nocy świętojań-
skiej spędzonej w Woli Łagowskiej nie 
mogli się nudzić, gdyż do tańca i wspól-
nej zabawy poderwał ich zespół THE 
PEARL! Na koniec chcieliśmy podzięko-
wać wszystkim osobom, które w sposób 

szczególny zaangażowały się w organiza-
cję Festynu, sponsorom, w tym: Stowa-
rzyszeniu Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej , 
firmie WOD-GAZ Czesław Sztuk, firmie 
„ADMA” Marian Adamczyk, domowi 

weselnemu „Finezja” i „Kama”, Bankowi 
Spółdzielczemu w Ostrowcu Św., kopalni 
„BRUK-BET”, Piekarni Łagów, Zakłado-
wi Pogrzebowemu „Ustronie”. 

A.K

Uroczystości w Woli Łagowskiej zaszczyciło swoją obecnością wielu zacnych gości, w tym m.in. przedstawiciele władz krajowych,  
wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, jak również licznie zebrani mieszkańcy gminy Łagów. 

 Q Dzieci mogły prezentować swoje zdolności artystyczne na scenie oraz brać udział w konkursach i zabawach.

Mieszkańcy Czyżowa pokazali że „fajne rodzinki mają” i potrafią się bawić

Festyn świętojański i otwarcie placu targowego

 Q Korowód świętojański

 Q Komisja ocenia wianki świętojańskie.
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W Eucharystii, której 
przewodniczył ks. Jerzy 
Beksiński wzięły udział poczty 
sztandarowe Gminnego 
Koła Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych RP 
w Łagowie, poczty OSP 
w Sędku, OSP w Łagowie, 
którym towarzyszyli także 
strażacy z OSP Piotrów i OSP 
Sadków. 

Znakomitą oprawę muzyczną pod-
czas mszy zapewniła Orkiestra Dęta 
im. Józefa Grudnia z Opatowskie-
go Ośrodka Kultury, w której zagrał 
wszystkim znany Pan Stanisław Wit-
kowski z kapeli Braci Witkowskich 
za co składamy serdecznie podzięko-
wania. Po mszy św. zaproszeni goście, 
mieszkańcy na czele z pocztami sztan-
darowymi i z Orkiestrą Dęta prze-
maszerowali na płytę Rynku, gdzie 
odbyła się cześć oficjalna i artystycz-
no-koncertowa naszej uroczystości. 

W obchodach XVII Dni Łagowa 
i Honorowego Krwiodawstwa wzię-
ło udział wielu znamienitych gości, 
w tym posłowie, senatorowie, przed-
stawiciele władz wojewódzkich, po-
wiatowych, samorządowych, radni, 
sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy 
szkół, prezesi stowarzyszeń, prezesi 
OSP, koła gospodyń oraz licznie ze-
brani mieszkańcy gminy Łagów. 

Po uroczystym powitaniu gości 
głos na scenie zabrali Wójt Gminy 
Łagów Paweł Marwicki oraz  Prze-
wodniczący Rady Gminy Łagów 
Pan Marek Bartkiewicz, którzy  
w ciepłych słowach podziękowali 
wszystkim przybyłym gościom na 
uroczystość i  mieszkańcom gminy 
oraz życzyli zebranym dobrej zaba-
wy. Wójt Gminy Łagów podkreślił 
także, że uroczystość ta niesie ze sobą 
bardzo ważny cel – jakim jest hono-
rowe oddawania krwi bo to krew jest 
darem życia. Poinformował także, że 
w tym roku spośród wszystkich ho-
norowych dawców krwi rozlosowany 
będzie rower górski. Zaś Przewodni-
czący Rady podziękował Wójtowi za 
kontynuowanie akcji honorowego od-
dawania krwi i zorganizowanie loterii 
fantowej dla dawców. 

Po części oficjalnej niedzielną im-
prezę rozpoczął zespół „Zbelutczanie” 
pod kierunkiem Pani Stanisławy Gard. 
Na scenie kolejno prezentowały się  
także lokalne Koła Gospodyń Wiej-
skich. I tak w tym roku swoje umiejęt-
ności wokalne zaprezentowały Panie  
z KGW Piotrów, KGW Sadków, KGW 
Lechówek, KGW „Wolanie” oraz 
KGW Płucki. Na scenie uczestnicy 

obchodów mogli także podziwiać cie-
kawy pokaz taneczny zaprezentowany 
przez dzieci ze Szkoły Podstawowej 
z Lechówka pod kierunkiem Kamili 
Drezno oraz Pań Małgorzaty Zielonki 
i Agaty Bochniak. Gościnne na sce-
nie wystąpił zespół wokalny „Flame” 
złożony z solistek Studia Piosenki 
Opatowskiego Ośrodka Kultury. Dla 
wszystkich zaśpiewała także utalento-
wana solistka Zuzanna Bera ze Szkoły 
Podstawowej w Łagowie. Ok. godz. 
17:30 wszystkich zgromadzonych na 
Rynku bawił zespół „Arianie” w reci-
talu „Łubinowa miłość”. 

Chwilę potem nastąpił kulmina-
cyjny punkt festynu bowiem komisja 
w składzie Ks. Jerzy Beksiński, Prze-
wodniczący Rady Gminy Łagów Ma-
rek Bartkiewicz i Wójt Gminy Łagów 
w asyście dwóch dziewczynek wybra-
nych z publiczności wylosowali spo-
śród honorowych dawców krwi zwy-
cięzcę roweru górskiego – nagrody 
głównej tegorocznej loterii fantowej. 
Los uśmiechnął się do Pani Edyty Ku-
biec z Łagowa. Dodatkowo wyloso-
wano także trzech dawców krwi, któ-
rym podarowano album ufundowany 
przez Panią Beatę Oczkowicz Wice-
minister Obrony Narodowej wśród 
szczęściarzy znaleźli się Pani Domi-
nika Kędziora, Pani Klaudia Walczyk 
oraz Pan Piotr Najman. Serdeczne 
dziękujemy za oddany dar i gratulu-
jemy. 

Po tych emocjach przyszedł czas 
na dalszy relaks podczas koncer-
tu gwiazdy wieczoru Dni Łagowa 
2015 – SHAZZY, który bez wątpie-
nia dostarczył wszystkim niezapo-
mnianych wrażeń. Zaraz po wystę-

pie gwiazdy disco-polo na scenie 
zaśpiewali Pan Grzegorz Wójcik  
z Piotrowa i Karol Kamiński z Łago-
wa, dla którego prowadzona była na 
cele rehabilitacyjne zbiórka publiczna. 

Na zakończenie festynu w wir za-
bawy w klubowym stylu porwał nas 
DJ DEKAR do późnych godzin wie-
czornych.  

Na festynie nie zabrakło również 
licznych atrakcji dla najmłodszych 
w tzw. „Strefie Malucha”. Animato-
rzy zabaw przygotowali na tę okazję 
specjalny program w postaci warsz-
tatów plastycznych. Ponadto licznie 
zgromadzone na festynie dzieci miały 
możliwości korzystania ze zjeżdżalni 
i dmuchanego zamku. Udział w atrak-
cjach był bezpłatny dla wszystkich 
uczestników imprezy. 

Dużych emocji wszystkim przyby-
łym, zwłaszcza młodzieży dostarczyło 
stoisko z „alkogoglami” czyli niezwy-
kłymi okularami, które umożliwiają 
trzeźwej osobie widzenie świata ocza-
mi osoby z 1 promilem alkoholu we 
krwi. Dzięki temu urządzeniu w at-
mosferze świetnej zabawy każdy kie-
rowca mógł sobie uświadomić jakim 
zagrożeniem jest jazda na podwój-
nym gazie. Każdy chętny w pozornie 
prostej konkurencji jak chodzenie po 
linii prostej, mógł się przekonać, że 
przy zaburzonej koordynacji wzorko-
wo-ruchowej jest to nie lada wyzwa-
nie. 

Dla smakoszy tradycyjnego swoj-
skiego jadła czekały stoiska przygoto-
wane przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Piotrowa, Sędka, Płucek i KGW 
„Wolanie”. Podczas tegorocznych ob-
chodów Dni Łagowa promowała się 

także Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
z Łagowa, Koło Pszczelarzy z Łagowa, 
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.  

Jak już wiemy Dniom Łagowa co 
roku, podobne jak i w tym,  przyświe-
cał szczytny cel - jakim jest honorowe 
oddawanie krwi, bowiem najcen-
niejszą formą pomocy, jaką człowiek 
może ofiarować drugiemu człowie-
kowi jest darowanie własnej krwi.  
W tym roku akcja honorowego odda-
wania krwi przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Bowiem spośród 100 
zarejestrowanych dawców, 81 osób 
oddało krew i dzięki temu udało się 
zebrać blisko 37 litrów krwi (36,450 
ml). W porównaniu z ubiegłym ro-
kiem jest to prawie o 10 litrów krwi 
więcej. Jesteśmy dumni i bardzo za-
dowoleni, że tegoroczna akcja hono-
rowego oddawania krwi cieszyła się 
taką popularnością wśród mieszkań-
ców gminy, powiatu, województwa 
oraz zaproszonych gości i przyniosła 
takie wymierne efekty. Wszystkim 
którzy włączyli się w akcję oddawania 
krwi gorąco dziękujemy.

Ogromne słowa podziękowania 
należą się także naszym sponsorom, 
bez których organizacja już XVII Dni 
Łagowa i Honorowego Krwiodaw-
stwa nie byłaby możliwa. Serdecznie 
podziękowania składamy : Stowarzy-
szeniu Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 
Panu Pawłowi Hanieckiemu, kopalni 
„Kruszywa Pietrzak” Sp. J. , kopalni 
„BRUK - BET” Krzysztof Witkowski, 
Bankowi Spółdzielczemu w Ostrowcu 
Św.,  kopalni „Kamieniołomy Świę-
tokrzyskie” oraz firmie WOD – GAZ 
Czesław Sztuk. 

A.K

XVII Dni Łagowa z krwiodawstwem
Tegoroczne obchody Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa już z nami. Dzień ten tradycyjnie 
rozpoczął się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Łagowie.

 Q Tegoroczne obchody Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa zaszczyciło swoją obecnością wielu zacnych gości.
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 Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowa.  Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich „Wolanie”.

 Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich z Płucek.  Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich z Sadkowa.

 Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich z Lechówka.  Q Na tegoroczne Dni Łagowa  tłumnie przybyli mieszkańcy całej gminy.

7 czerwca delegacja z gminy Ła-
gów na czele z Wójtem Gminy Łagów 
Panem Pawłem Marwickim, Prze-
wodniczącym Rady Gminy Łagów 
Panem Markiem Bartkiewiczem oraz 
Skarbnik Gminy Łagów Panią Mał-
gorzatą Sitarz i Sołtysem Sołectwa 
Lechówek Panem Adamem Nadzia-
łek, wzięła udział w uroczystościach 
w Gierczycach gm. Wojciechowice, 
upamiętniających śmierć Antoniego 
Małka - dyrektora i jednocześnie na-
uczyciela w małej szkółce we wsi Or-
łowiny, koło Łagowa, który w 1943 r. 
został zamordowany przez NKWD. 

Uroczystości rozpoczęła msza św.  
w kościele w Gierczycach, po której 
dzieci i młodzież zaprezentowały 
krótki montaż słowno-muzyczny 
nawiązujący do tematyki wojennej 
i patriotycznej. Następnie zapro-
szone delegacje złożyły wieńce pod 
tablicą upamiętniającą bohatera An-
toniego Małka i zapaliły znicze pod 
Krzyżem w Orłowinach. 

Serdecznie dziękujemy organi-
zatorom tej uroczystości za pamięć 
i pielęgnowanie historii, która na za-
wsze połączyła ze sobą gminę Łagów 
i gminę Wojciechowice. 

Pamiętali o Antonim Małku!

 Q Delegacja Gminy Łagów na uroczystościach w Gierczycach.
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ŁKS Łagów pozostaje w IV Lidze
Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek w IV lidze drużyna ŁKS Łagów zapewniła sobie  
utrzymanie w tej klasie rozgrywek na kolejny sezon.

Runda wiosenna dla naszej 
ekipy rozpoczęła się bardzo 
obiecująco od wygranej 
w Staszowie  z tamtejszą 
Pogonią 2:0. Od kolejnego 
meczu z Nidą w Pińczowie 
zaczął prześladować zespół 
ogromny pech, który ciągnął 
się przez kilka kolejnych 
meczów. 

W Pińczowie nie dość, że przegra-
liśmy 0:1 to jeszcze w 1 połowie stra-
ciliśmy Łukasza Rechowicza, który 
odniósł poważną kontuzję i nie zagrał 
już do końca sezonu. Wyjazd do Su-
chedniowa przynosi nam wprawdzie 
punkt, ale tracimy kolejnego gracza- 
złamana noga Sebastiana Korczaka. 
Kolejny mecz u siebie z liderem Spartą 
Kazimierza Wielka - przegrana oku-
piona kontuzją Piotra Markowicza.

Przełamanie nastąpiło w Busku, 
ale oprócz pewnego zwycięstwa nad 
miejscowym Zdrojem 2:0 przyszła 
kolejna poważna kontuzja Damiana 
Piotrowicza. Kolejne mecze to wygra-
ne u siebie z Neptunem Końskie 1:0 
i wysokie 4:1 z Alitem Ożarów oraz 
remis na wyjeździe z GKS Rudki 1:1. 
W następnej kolejce ŁKS wyjechał 

do Sędziszowa na mecz z Unią. Dru-
żyna zdobywając tam punkty mogła 
zapewnić sobie utrzymanie. Mimo 
dość pechowej porażki 0:1 po karnym 
w 92 minucie nasza drużyna mogła 
już świętować pozostanie w IV lidze 
ponieważ nasi przeciwnicy również 
przegrali swoje mecze. Tak więc nasz 
ŁKS również w sezonie 2015/2016 
będzie występował na IV ligowych 
boiskach.

Tak pechowej rundy jeśli chodzi 

o kontuzje ŁKS jeszcze nigdy nie miał. 
Czterech zawodników całkowicie wy-
kluczonych z gry przez urazy a oprócz 
tego jeszcze parę  drobniejszych kon-
tuzji innych graczy.

W wyniku wielu kontuzji w ostat-
nich meczach na ławce rezerwo-
wych naszej drużyny był 1 lub 2 
zawodników.

W rundzie wiosennej sezonu 
2014/2015 w ŁKS Łagów występo-
wali: Konrad Majcherczyk, Paweł 

Pustuła, Michał Pustuła, Tomasz Pu-
stuła, Roman Kowalski, Albert Bu-
jakowski, Piotr Markowicz, Łukasz 
Rechowicz, Albert Brudek, Daniel 
Duda, Daniel Dziarmaga, Sebastian 
Korczak, Damian Gardynik, Dominik 
Świątek, Damian Piotrowicz, Mateusz 
Rafalski, Albert Sęk, Piotr Ostrowski, 
Jakub Stachura, Bartosz Malinowski, 
Patryk Kowalik, Jacek Sajecki oraz 
Adrian Olejarski.

G.S.

Od 26 maja do 1 czerwca 2015r. 
w ramach Europejskiego Tygodnia 
Sportu odbyły się na terenie Gminy 
Łagów zawody sportowe organizowane 
przez szkoły, animatorów, instruktorów 
i trenerów z naszej gminy. Zaś 
sponsorem nagród był Wójt Gminy 
Łagów.

W ciągu 7 dni przeprowadzono 19 imprez 
i turniejów dla osób w różnym wieku, w któ-
rych wzięło udział 641 osób. 

Wszyscy startujący popisali się dobrą spraw-
nością oraz wynikami za co w ostatni dzień , 
podsumowujący cały tydzień sportu, otrzymali 

z rąk pana Wójta Meduckiego wyróżnienia, dy-
plomy i puchary. 

Po ceremonii rozdania, pan Wójt pogratulo-
wał jeszcze raz nagrodzonym oraz wszystkim,  
którzy wzięli udział w zawodach, organizato-
rom za profesjonalne przygotowanie poszcze-
gólnych imprez. Zaprosił także wszystkich na 
następną edycję Europejskiego Tygodnia Spor-
tu wyrażając jednocześnie nadzieję, że dzięki 
tego typu imprezom idea sportu będzie jeszcze 
bardziej rozpropagowana i popularna wśród 
wszystkich grup wiekowych i społecznych na 
terenie naszej gminy, a nawet całego kraju. 

A.S.

Sportowy tydzień w gminie Łagów w iście europejskim stylu

 Q Drużyna ŁKS Łagów przed meczem.

 Q Uczestnicy turnieju tenisa ziemnego.  Q Wicewójt Łagowa wręcza nagrody zwycięzcom tygodnia sportu.

 Q Nagrodę odbiera Ola Wodyńska.


