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Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy  mieszkańcom Gminy Łagów  
radosnego, świątecznego nastroju, 

serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół 
oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu zawodowym i prywatnym 
Nowy Rok 2016 

niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji wszelkich zamierzeń.

Przewodniczący Rady 
Gminy Łagów

Marek Bartkiewicz

Wójt Gminy łagów
Paweł Marwicki

To był pracowity rok
Szanowni Mieszkańcy,

Kończy się pierwszy rok pełnienia przeze 
mnie zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Łagów. 
Podsumowując ten czas oceniam go jako bar-
dzo pracowity, pełny merytorycznej i zgodnej 
współpracy z Przewodniczącym Rady Gminy 
Łagów Panem Markiem Bartkiewiczem, rad-
nymi i sołtysami. Oceniam ten czas także jako 
doskonałą współpracę z władzami wojewódz-
twa, na czele z Marszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego Panem Adamem Jarubasem 
oraz ze Starostą Powiatu Kieleckiego Panem 
Michałem Godowskim. 

Ze zrealizowanych w mijającym roku zadań 
szczególną uwagę pragnę zwrócić na najważniej-
sze według mojej ocenie:

Podpisanie z inicjatywy samorządu Gminy 
Łagów porozumienia w sprawie współpracy na 
rzecz budowy trasy ekspresowej S-74. Dzięki 
wspólnemu porozumieniu władz wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych, przez które 
przebiegać będzie droga, udało się tą inwestycję 
wpisać na listę podstawową „Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.

Podpisanie z Marszałkiem Województw 
Świętokrzyskiego porozumienia w sprawie fi-
nansowania budowy obwodnicy Łagowa w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 756. W myśl pod-
pisanego porozumienia Gmina Łagów przygo-
tuje studium wykonalności wraz z koncepcją 
programowo-przestrzenną oraz uzyska decyzję 
środowiskową dotyczącą budowy obwodnicy. 
Pozostałe procedury przeprowadzą urzędnicy 

marszałka. Inwestycję sfinansuje samorząd 
województwa.

Wykonanie przebudowy dróg powia-
towych tj. Lechówek-Płucki-Łagów; Ła-
gów-Pustka-Bielowa-Sędek-Czyżów-Wola 
Wąkopna, odcinek w miejscowości 
Czyżów oraz Sadków-Zbelut-
ka wraz z chodnikami, której 
oficjalne otwarcie nastąpiło  
w 2015 r. Natomiast jeszcze 
w tym roku zostanie oddana 
droga Łagów-Nowy Staw, 
która zmniejszy niedogod-
ności związane z nadmier-
nym ruchem pojazdów  
z pobliskich kopalń.

 QDokończenie str. 3
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Wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy 
Łagów Markiem Bartkiewiczem
Od ostatnich wyborów 
samorządowych minął rok. 
O tym jaka jest obecna 
Rada Gminy, co udało się 
jej zrobić i co jest jeszcze 
do zrobienia, rozmawiamy 
z Przewodniczącym Rady 
Gminy Łagów Markiem 
Bartkiewiczem.

Wybory samorządowe w 2014 r. 
odbyły się w  ordynacji jednoman-
datowej. Z  perspektywy roku jak 
Pan ocenia taką formę wyborów?

Wprowadzone zmiany do Ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wy-
borczy, dotyczące zasad wyborów sa-
morządowych oceniam jako dobre. 
Wybory samorządowe charaktery-
zują się pewną specyfiką. Mają zasięg 
lokalny, ich wynik ma więc znaczny 
wpływ na jakość życia wspólnoty 
gminnej. Stąd też w wyborach gmin-
nych głos oddajemy na konkretną 
osobę. Tutaj  nie ma już  znaczenia 
metoda przeliczeniowa czy miejsce 
na liście,  ponieważ decyduje prosta 
zasada: wygrywa ten kandydat, któ-
rego wyborcy obdarzą największym 
zaufaniem i  który w  danym okręgu 
uzyskał największą ilość głosów.

Jak wygląda Rada Gminy po 
wyborach jednomandatowych? 
Jak Panu, jako Przewodniczącemu,  
współpracuje się z radnymi?

W wyniku wyborów samorządo-
wych, które odbyły się listopadzie 
2014 r. w  nowym składzie Rady 
Gminy pozostało ośmioro radnych 
z poprzedniej kadencji - to doświad-
czeni samorządowcy, a  dołączyło 

siedmioro nowych radnych. Do-
tychczasową współpracę oceniam 
bardzo dobrze. Przede wszystkim 
potrafimy ze sobą rozmawiać. Każdy 
radny ma prawo do wyrażania swo-
ich poglądów. Myślę, że jeśli w Ra-
dzie wszystkie decyzje podejmowa-
ne byłyby jednogłośnie to byłoby 
nudno. Nie zawsze we wszystkim się 
zgadzamy, bywa i  tak, że dochodzi 
do „ostrej” wymiany słów. Ale mu-
szę zaznaczyć, że w  tym wszystkim 
jest szacunek i  zrozumienie. Sta-
ramy się podjąć decyzję najlepszą 
z  możliwych, decyzję, która będzie 
najlepsza dla naszych mieszkań-
ców. Jednak muszę przyznać, że 
zazwyczaj przeważająca większość 
radnych ma jednakowe poglądy na 
określony temat.

Mijający rok był pracowity dla 
radnych? Dużo spotkań odbyli?

Czy upływający rok był pracowi-
ty? Myślę, że każdy z  nas decydu-
jąc się na kandydowanie do Rady 
wiedział, że musi znaleźć czas na 
spotkania. Spotykaliśmy się za-
wsze kiedy wymagała tego sytuacja. 
W  mijającym roku odbyliśmy 16 
sesji Rady Gminy, w tym jedną nad-
zwyczajną, na których uchwaliliśmy 
141 uchwał. Zwołałem również 5 
wspólnych posiedzeń wszystkich 
Komisji, które działają przy Radzie. 
Ponadto każdy z radnych indywidu-
alnie w  miarę potrzeb spotykał się 
także z  wyborcami w swoich sołec-
twach. A  ja dodatkowo, jako Prze-
wodniczący pełnię dyżury w  Urzę-
dzie Gminy.

Jak Pan ocenia współpracę Rady 
Gminy z Wójtem Pawłem Marwic-
kim?

Współpracę tą oceniam pozy-
tywnie. Rada Gminy od samego po-
czątku ściśle współpracuje z Panem 
Wójtem. Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, że jakikolwiek konflikt na 
linii Rada – Wójt niczemu dobremu 
nie służy, a  tym bardziej rozwojowi 
naszej gminy. Jeśli mam szczerze 
powiedzieć kilka zdań o osobie Pana 
Wójta, bez żadnej kokieterii, to do-
strzegam w nim duże doświadczenie 
samorządowe. Jego decyzje są prze-
myślane i skonsultowane z radnymi. 
Widzę jego wkład i  zaangażowanie 
w  realizację obietnic wyborczych. 
Kilka już zostało zrealizowanych. 
Ale myślę, że nie czas na ocenę. Daj-
my mu spokojnie pracować, są jesz-
cze trzy lata tej kadencji.

Z czego najbardziej zadowolony 
jest Pan jako Przewodniczący, a co 
najbardziej niepokoi Pana?

Bardzo cenię sobie to, że więk-
szość radnych jest mi przychylna 

i  w  niełatwych sytuacjach mogę 
liczyć na poparcie z  ich strony. 
Cieszy mnie, jeśli potrafię pomóc 
mieszkańcom w  załatwieniu róż-
nych spraw. Jestem pełen podziwu 
i  zadowolenia z  działalności Kół 
Gospodyń. Promują naszą gminę, 
wykonują fajną pracę.

To co mnie obecnie najbardziej 
niepokoi to narastające uciążliwości, 
które płyną z  działalności kopalń. 
Dzisiaj, kiedy to właściciele kopalń 
osiągnęli co chcieli, a  mianowicie 
w  poprzednich latach wrysowano 
w  studium uwarunkowań i  kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego ogromne tereny górnicze, wy-
kupili grunty, otrzymali stosowne 
decyzje władze gminne nie są już 
potrzebne. Organizowaliśmy wspól-
nie z  Panem Wójtem spotkania, na 
które zapraszani byli przedstawiciele 
kopalń, chcieliśmy rozmawiać przy 
wspólnym stole, jednakże większość 
z nich nie przychodziła.

Ale zawsze ktoś przyszedł na ta-
kie spotkanie!

Nie chciałbym tu nikogo fawory-
zować ale najczęściej w tych spotka-
niach uczestniczyli przedstawiciele 
kopalni „Nowy Staw” i „Nowy Staw 
I”. Właściciele tej kopalni w  jakimś 
stopniu są gotowi i  chętni rekom-
pensować uciążliwości. Pomimo 
tego, że tej współpracy nie ma, nie 
załamujemy rąk. Radni upoważni-
li Pana Wójta do podjęcia działań 
związanych z  wykupem gruntów 
pod planowaną do budowy drogę. 
Jestem przekonany, że uda nam się 
ją wybudować i odciążyć drogę po-
wiatową koło cmentarza, która jest 
rozjeżdżana przez samochody wo-
żące tony kamienia. Na najbliższy 
rok we współpracy Wójta Gminy 

z  Uniwersytetem Jana Kochanow-
skiego w Kielcach zaplanowane zo-
stały do wykonania pomiary emisji 
zanieczyszczeń powietrza. Jeżeli bę-
dzie taka potrzeba to większość rad-
nych jest gotowa podjąć inne „kro-
ki”, które być może zminimalizują 
uciążliwości jakie płyną z kopalń.

Jakie inwestycyjne udało się zre-
alizować a jakie są plany?

W  tym roku Pan Wójt podpisał 
dużo umów z  firmami, które spo-
rządzają dokumentację projektową. 
Mając tę dokumentację będziemy 
mogli w najbliższych latach realizo-
wać inwestycje, o  które wnioskują 
mieszkańcy. Obecnie opracowy-
wany jest m.in. projekt rozbudowy 
Ośrodka Zdrowia w Łagowie, budo-
wy świetlicy w Zbelutce i Płuckach, 
przebudowy boiska sportowego 
w Łagowie, budowy nowych odcin-
ków oświetlenia ulicznego w  kilku 
sołectwach. A  jeśli chodzi o  zreali-
zowane inwestycje to wymienię te 
najważniejsze: przebudowany plac 
targowy w  Woli Łagowskiej, po-
wstały piękne boiska sportowe przy 
szkole podstawowej w  Rudzie. Wy-
remontowany został Ośrodek Zdro-
wia w  Starej Zbelutce. Nie zapo-
minaliśmy także o  infrastrukturze 
drogowej, położone zostały nowe 
nawierzchnie asfaltowe. Utwardzo-
ne zostały kruszywem drogi dojaz-
dowe do pól w  sołectwach: Sędek, 
Płucki, Stara Zbelutka, Lechówek, 
Zamkowa Wola i  Ruda. Wierzę, że 
uda nam się w  następnych latach 
realizować kolejne inwestycje dzięki 
środkom zewnętrznym, o które bę-
dziemy zabiegać.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał

Adam Stępień

 Q Przewodniczący Rady Gminy Łagów Marek Bartkiewicz



NASZA GAZETA ŁAGOWSKA \ GRUDZIEŃ 2015 R. Strona 3

Podpisanie umowy ze Starostą 
Kieleckim w sprawie uruchomie-
nia od 1 stycznia 2016 roku piątego 
w powiecie i pierwszego na terenie 
Gminy Łagów ośrodka terapii za-
jęciowej dla osób niepełnospraw-
nych. Środki na funkcjonowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Sędku pochodzić będą w całości 
z Powiatu kieleckiego i Państwo-
wego Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Warto dodać, 
że warsztaty będą służyły nie tylko 
niepełnosprawnym z naszej gminy, 
ale także osobom z gmin ościennych 
jak Nowa Słupia, Bieliny czy Raków. 
Pracę w nowej jednostce znajdzie 7 
osób z terenu naszej gminy.

Wykonanie remontu Ośrodka 
Zdrowia w Starej Zbelutce oraz 
przystąpienie do projektu rozbu-
dowy Ośrodka Zdrowia w Łagowie. 
Na tę inwestycję chcemy w dalszej 
perspektywie pozyskać także środki 
z Unii Europejskiej. Wspomniane 
zadania z pewnością polepszą wa-
runki dla przybywających do placó-
wek pacjentów oraz wykonującego 
swe zadania personelu medyczne-
go.

Zainicjowanie programu zdro-
wotnego dla mieszkańców gminy. 
We wrześniu we współpracy ze 
spółką WIELMED przeprowadzo-
no akcję darmowych szczepień 
przeciwko grypie. Na terenie gmi-
ny pojawiają się również cyklicznie 
mobilne mammobusy i cytobusy. 
Badania mammograficzne są bez-
płatne i skierowane do kobiet w wie-
ku 50-69 lat, natomiast cytologiczne 
do kobiet w wieku 25-59 lat.  

Doposażenie z rezerwy oświa-
towej subwencji ogólnej na 2015 
r. w sprzęt szkolny i pomoce dy-
daktyczne Szkołę Podstawową 
w Łagowie, która prowadzi edukację 
włączającą dla osób niepełnospraw-
nych. Pozyskano także nieodpłatnie 
profesjonalny sprzęt komputerowy 
dla szkół z terenu gminy. 

Utworzenie pierwszego w powie-
cie kieleckim punktu logopedycz-
nego, dzięki któremu rodzice dzieci 
posiadających problemy z mową nie 
muszą już jeździć do poradni powia-
towej w Bodzentynie. Od tego roku 
mogą korzystać z bezpłatnych porad 
logopedycznych w Łagowie.

Wsparcie projektów edukacyj-
nych tj. „Na własne konto”, „Youn-
gster Plus – angielski twoją szansą”.

Wyremontowanie placówek 
oświatowych w Łagowie, Piotrowie, 
Rudzie i Czyżowie. Dzięki temu za-
daniu zwiększona została funkcjo-
nalność i estetyka budynków oświa-
towych.

Doposażenie wszystkich jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Łagów w niezbędny 
sprzęt, który pomoże naszej straży 
jeszcze bardziej zadbać o nasze bez-
pieczeństwo. Dodatkowo pozyska-
ny został samochód z Ministerstwa 
Obrony Narodowej dla OSP w Sad-
kowie zwiększający mobilność miej-
scowych ochotników.

Zakończenie przebudowy tar-
gowiska w Woli Łagowskiej oraz 
budowy świetlicy wiejskiej. Przepro-
wadzone prace znacznie wpłynęły 
na lepsze funkcjonowanie placu tar-
gowego.

Przeprowadzenie melioracji du-
żego obszaru rolnego w Piotrowie. 
To zadanie zostało sfinansowane 
z budżetu gminy i środków powiatu 
kieleckiego. W pozostałych sołec-
twach wykonano również znaczną 
ilość rowów melioracyjnych i mon-
taż przepustów. Ponad to w planach 
są już kolejne grunty, które będą ob-
jęte melioracją. 

Zakończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej Płucki - Wola Zamko-
wa. Przedsięwzięcie sfinansowa-
ne zostało z pożyczki zaciągniętej 
w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach umarzalnej w 20 %. 
W ramach zadania wykonano sieć 
kanalizacji sanitarnej, trzy prze-
pompownie sieciowych ścieków 

wraz z ogrodzeniem, drogą dojaz-
dową i zasilaniem energetycznym. 

Upowszechnianie kultury m. in. 
przez wsparcie działalności kół go-
spodyń wiejskich z naszego terenu, 
które angażując się w różnego ro-
dzaju przedsięwzięcia promują na-
szą małą ojczyznę podczas wydarzeń 
regionalnych. Propagowanie kultury 
naszego regionu upowszechniana 
jest również podczas wielu imprez 
plenerowych znajdujących się w ka-
lendarzu Gminy Łagów. 

Integracja i rekreacja społecz-
ności lokalnej. W ramach tego 
zadania wykonano i wyposażono 
boisko w Rudzie. Zakupiono tam 
także sprzęt sportowo-rekreacyj-
ny. Doposażono świetlicę wiejską 
w budynku OSP w Łagowie w me-
ble biurowe, kuchenne, sprzęt kom-
puterowy i sprtowo-rekreacyjny. 
Przeprowadzono także moderniza-
cję świetlicy wiejskiej w Piotrowie. 
W Małacentowie wykonano altanę 
jako miejsce spotkań dla miesz-
kańców. W miejscowości Gęsice 
wybudowano plac zabaw. W Łago-
wie przeprowadzono gruntowny 
remont istniejącego placu zabaw 
za szkołą. Chlubą całej gminy jest 
Łagowski Klub Sportowy, który na 
obecną chwilę reprezentuje poziom 
czwartej ligi wojewódzkiej. W klu-
bie swoje umiejętności mogą roz-
wijać dzieci i młodzież, ponieważ 

prócz drużyny seniorskiej działają 
4 grupy młodzieżowe. Oprócz tego 
gmina dla mieszkańców zapewnia 
bezpłatny dostęp do orlika, hali 
sportowej, gdzie organizowane są 
różnorodne zajęcia sportowe z ani-
matorami sportu. Można również 
skorzystać z siłowni.  

Nie wszystko jednak udaje się 
zrealizować. Jedną z takich spraw 
jest finansowanie klubu piłkarskiego 
ŁKS. Klub finansowany jest prawie 
w całości z budżetu Gminy Łagów 
– kwota 220.000 zł. Pomimo starań 
i osobistego zwrócenia się prze mnie 
do potencjalnych sponsorów w tym 
głównie do kopalń o wsparcie spon-
sorskie nie było odzewu ze strony 
przedstawicieli kopalń. Na dzień 
przekazania gazety do  druku tylko 
jedna kopalnia wsparła klub kwotą 
20.000 zł, była to firma Karina Pie-
trzak – Warda -„Kruszywa Pietrzak” 
Spółka Jawna. 

Podsumowując jestem pełen 
optymizmu, że wspólnie z rad-
nymi i sołtysami w nadchodzącej 
przyszłości uda nam się realizować 
kolejne inwestycje, zadania i przed-
sięwzięcia polepszające komfort na-
szego życia i usprawniające działal-
ność urzędu czego sobie i wszystkim 
czytelnikom Naszej Gazety Łagow-
skiej życzę.

Paweł Marwicki
Wójt Gminy Łagów

To był pracowity rok pełen 
merytorycznej współpracy

 Q Dokończenie ze str. 1

 Q Wójt Gminy Łagów Paweł Marwicki.
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Świetlica w Łagowie już działa
Swą działalność w  budynku OSP 

w  Łagowie rozpoczęła świetlica 
wiejska. Jest czynna w  godzinach 
od 10 do 18 od wtorku do soboty. 
Osoby przebywające w  świetlicy 
mogą skorzystać z  komputerów 
i internetu.

Ponadto uczestnicy zajęć mogą 
zagrać w  tenisa stołowego, bilard 
i  spróbować swoich sił w  grze 
cymbergaj. Organizowana jest 

również pomoc w  odrabianiu 
lekcji, rozwijaniu zainteresowań, 
a  także trwają próby tworzenia 
dziecięcej drużyny zuchowej. 
Świetlica wiejska jest miejscem 
organizowania czasu wolnego dla 
dzieci i  młodzieży oraz integracji 
lokalnej społeczności. Czekamy 
również na propozycje od państwa 
w celu określenia profilu działania 
świetlicy.

Św. Mikołaj w Gminie Łagów Opłatek w Gminie Łagów

 Q Gość specjalny na zajęciach osób niepełnosprawnych w Sędku.

 Q Wola Łagowska gości Mikołaja.

 Q Spotkanie z Mikołajem w szkole w Rudzie.

 Q Mikołaj w Szkole Podstawowej w Lechówku.

 Q Spotkanie opłatkowe  Klubu AA w Łagowie

 Q Spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie.

 Q Spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowa.

 Q Spotkanie opłatkowe wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Łagów.
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 Q Dzieci z Gminy Łagów podczas 
występu w Zagnańsku

Dzieci z Gminy Łagów na tanecznym show w Zagnańsku
W sobotę 21 listopada 
w Zagnańsku odbyła się 
I Ogólnopolska  
Gala Mistrzów Tańca

Galę poprowadzili: Piotr Galiń-
ski, znany i wybitny choreograf oraz 
juror popularnego programu Taniec 
z Gwiazdami wraz z Kamilą Drezno, 
tancerką najwyższej klasy w  tańcu 
towarzyskim, uczestniczką i choreo-
grafem programu Taniec z Gwiazda-

mi, jurorką konkursu Talent Święto-
krzyski. 

Na parkiecie popis dały naj-
większe gwiazdy tańca. Przez cały 
dzień trwała tam także rywalizacja 
w  Ogólnopolskim Festiwalu Zespo-
łów Tanecznych o Grand Prix Wójta 
Gminy Zagnańsk z udziałem ponad 
600 młodych tancerzy z 29 zespołów. 

W gali wzięły również udział dzie-
ci z  naszej gminy, które uczęszczają 
do szkoły tańca Pani Kamili Drezno. 

 Q Wójt Gminy Łagów wśród uhonorowanych certyfikate m jakości Nasze Dobre Świętokrzyskie

Gmina Łagów wśród laureatów

Odbiór rowów melioracyjnych 
w Duraczowie

 Q Oficjalny odbiór prac w Duraczowie

 Q Odbiór wykonanego zadania

Źródełko Królowej Jadwigi 
zadaszone

Na wniosek radnej Pani Eweliny 
Łaty i  sołtys sołectwa Gęsice 

Pani Bożeny Utnik zrealizowano 
prace polegające na oczyszczeniu, 
poszerzeniu i  pogłębieniu rowów 
melioracyjnych o  łącznej długości 
ponad 600 mb. na gruntach sołectwa 
Duraczów. Ponad to zamontowano 
30 szt. przepustów i  wykonano 6 

zjazdów do posesji. Zadanie sfinan-
sowane zostało ze środków budżetu 
gminy w tym z funduszu sołeckiego 
sołectwa Gęsice. Prace te zagwaran-
tują rolnikom  jak najlepsze wyko-
rzystanie naturalnych zasobów oraz 
trwałe podnoszenie jakości plonów. 
Koszt zadania 6 765 zł brutto.

/A.S./

Dzięki wysiłkom sołtysa i  rady 
sołeckiej sołectwa Złota Woda odre-
staurowane zostało zadaszenie źró-
dełka królowej Jadwigi. Oficjalnego 

odbioru dokonali: Pani sołtys Kry-
styna Sikora wraz z Wójtem Gminy 
Łagów Panem Pawłem Marwickim. 

/A.S./

W czwartek 3 grudnia 
w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce już po raz ósmy  
odbyła się wielka gala  
na której poznaliśmy 
najlepsze świętokrzyskie 
marki. 

Laureatom wręczono zaszczytne 
godła Nasze Dobre Świętokrzyskie 
2015, którymi od tej pory będą oni 
mogli oznaczać swoje produkty 
i usługi.

Kapituła konkursowa wybrała 
spośród nominowanych do plebi-
scytu marek najlepsze i  nagrodziła 
prestiżowym znakiem jakości „Echa 
Dnia”. Czytelnicy spośród zgłoszo-
nych propozycji, wytypowali najpo-
pularniejszy świętokrzyski produkt, 
usługę i  gminę 2015 roku. Nasza 
gmina została wyróżniona jako jeden 
z  najlepszych samorządów w  woje-

wództwie i  znalazła się wśród 5 in-
nych, które otrzymały wspomniany 
znak jakości. Statuetkę i dyplom dla 

gminy odebrał Wójt Gminy Łagów 
Pan Paweł Marwicki. Zyskany cer-
tyfikat to dowód na to, że efektywna 

praca samorządowców w naszej gmi-
nie została zauważona i doceniona.

/A.S./

Cała grupa przygotowana przez 
Panią Kamilę świetnie się spisała 
podczas swych występów. Należy 
równocześnie zaznaczyć, że był to 
dla nich pierwszy, tak ważny debiut 
przed większą publicznością. 

Na koniec dzieci otrzymały pa-
miątkowe medale i puchar. Mogły 
sobie zrobić także zdjęcie i  otrzy-
mać autograf od swoich tanecz-
nych idoli. 

/A.S./
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 Q Pan Wójt z nagrodami RCKiK

Gmina Łagów wśród uhonorowanych 
podczas Obchodów Dni Honorowego 
Krwiodawstwa w Kielcach
W piątek 27 listopada 
w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach  
odbyły się obchody  
Dni Honorowego 
Krwiodawstwa 
zorganizowane przez 
Świętokrzyski Oddział 
Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
oraz Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa  
w Kielcach. 

W czasie uroczystości wręczono: 
odznaczenia państwowe i  Honoro-
we PCK, odznaki Zasłużonych Ho-
norowych Dawców Krwi, dyplomy 
i  nagrody Turnieju „Młoda Krew 
Ratuje Życie”. 

Podsumowano także Akcję Let-
nią – „Krew Darem Życia”, gdzie zo-

stały przedstawione gminy powiatu 
kieleckiego, które podczas tej akcji 
zebrały największą ilość krwi. Gmi-
na Łagów uplasowała się na 5 miej-
scu uzyskując bardzo dobry wynik. 

W  sumie 81 osób oddało 37 li-
trów krwi i  jest to o  10 litrów wię-
cej niż w  roku 2014 r. Dlatego też 
Dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa 
w  Kielcach Pan Jerzy Stelmasiński 
uhonorował Wójta Gminy Łagów 
Pana Pawła Marwickiego i  miesz-
kańców okolicznościową statuetką 
i  pucharem za propagowanie idei 
honorowego dawstwa krwi. 

To wyróżnienie z  pewnością 
wpłynie motywująco na społecz-
ność naszej gminy, co przyczyni się 
do wzmożonego oddawania krwi 
w przyszłym roku dzięki czemu mo-
żemy zebrać jej jeszcze więcej.

/A.S./

Umowa o dofinansowanu Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Sędku podpisana

 Q Przedstawiciele Powiatu Kieleckiego i Gminy Łagów podczas podpisywania umowy.

Podpisano umowę między 
powiatem kieleckim i gminą 
Łagów o dofinansowanie 
kosztów utworzenia 
i działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Ośrodku 
Twórczości Ludowej w Sędku.

W  siedzibie Starostwa Powiato-
wego w  Kielcach starosta kielecki 
Michał Godowski, wójt gminy Ła-
gów Paweł Marwicki, członek Za-
rządu Powiatu Bogdan Gierada oraz 
skarbnik gminy Łagów Małgorzata 
Sitarz podpisali umowę umożliwia-
jącą uruchomienie w  najbliższym 
czasie piątego w  powiecie kielec-
kim i  pierwszego w  gminie Łagów 
ośrodka terapii zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych.

Środki na funkcjonowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Sędku pochodzić będą z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Powiat kielecki 
i gmina Łagów przekazały dodatko-
wo fundusze na wyposażenie i ada-
ptację pomieszczeń.

- Warto zaznaczyć, że w  Sędku 
od kwietnia do sierpnia tego roku 
organizowane były zajęcia dla nie-
pełnosprawnych w  ramach projektu 
„Równi lecz różni”, dlatego budynek 
jest już częściowo przystosowany i zo-

stał zakupiony sprzęt do prowadzenia 
zajęć rehabilitacyjnych oraz wyposa-
żenie do pracowni rękodzielniczej 
i  gospodarstwa domowego – wyja-
śnia Anna Bielna, dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kielcach.

Po uruchomieniu Warsztatów 
na zajęcia będzie mogło uczęszczać 
dwadzieścia sześć osób. Terapia pro-
wadzona będzie w  ramach pięciu 
pracowni: gospodarstwa domowe-

go, rehabilitacyjnej, rękodzielniczej, 
komputerowej oraz muzycznej.

- To ważne wydarzenie, ponieważ 
warsztaty służą rehabilitacji społecz-
nej, zawodowej i  zdrowotnej osób 
niepełnosprawnych, dzięki nim lepiej 
funkcjonują oni w  społeczeństwie – 
powiedział starosta kielecki Michał 
Godowski.

Wójt Paweł Marwicki podzięko-
wał przedstawicielom powiatu kie-
leckiego za dobrą współpracę.

- Warsztat będzie służył nie tylko 
niepełnosprawnym z  gminy Łagów, 
ale też osobom z  gmin ościennych 
jak Nowa Słupia, Bieliny czy Raków 
– zaznaczył.

Do tej pory w  powiecie kie-
leckim działają cztery Warsztaty 
Terapii Zajęciowej – w  Fansiławi-
cach, Osinach, Belnie i  Zgórsku. 
Otwarcie Warsztatu w Sędku prze-
widziano na dzień 28 grudnia tego 
roku.
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Mieszkańcy Płucek cieszą się 
z przebudowanej drogi gminnej
Kolejny odcinek  
drogi gminnej  
został wyremontowany,  
tym razem w sołectwie Płucki. 
Długość przebudowanej 
drogi wyniosła 400 mb, 
natomiast  
szerokość to 4,0 m.

Zakres rzeczowy zadania był wy-
konywany na działce o  nr ewid. 80 
i obejmował:

•		geodezyjne	 wznowienie	 granic	
pasa drogowego,

•		korytowanie	i profilowanie	pod-
łoża równiarką,

•		ułożenie	 warstwy	 podbudowy	
z kruszywa o frakcji 0-63 mm,

•		wykonano	 jednostronny	 rów	
odwadniający na całej długości 
drogi,

Całkowita wartość zadania wy-
niosła 21 262,62 zł.

Remont tej drogi przyczyni się 
w  znacznym stopniu do poprawy 
warunków ruchu, a  także zapewni 
mieszkańcom szybszy i  bezpieczny 
dojazd do swoich posesji jak i pobli-
skich pól.

 Q Sołtys i Mieszkańcy sołectwa Płucki wraz Przewodniczącym rady gmi-
ny podczas odbioru drogi.

Zapytaliśmy Pana Marka Bart-
kiewicza Przewodniczącego Rady 
o wyremontowaną drogę.

Panie Marku jak się Panu podo-
ba przebudowana droga, bo zabie-
gał Pan o remont tej drogi i nadzo-
rował prace

Nadzorował to poważnie brzmi. 
Nie nadzorowałem bo nie posiadam 
stosownych uprawnień w  zakresie 
budownictwa drogowego. A  tak po-
ważnie odpowiadając na pytanie, to 
rola radnego jest taka, że kiedy trwa 
inwestycja u  niego na sołectwie to 
powinien współpracować z  Wójtem 
Gminy, pracownikami Urzędu i  sta-
rać się podpowiadać. I tak też staram 
się robić. Efekt tej współpracy jest 
dziś widoczny. Cieszą mnie wszyst-
kie inwestycje drogowe i  nie tylko, 
inwestycje które powstają w  naszej 
gminie z myślą o naszych mieszkań-
cach. Wykonane prace remontowe na 
tej drodze poprawią wizerunek na-
szego sołectwa ale przede wszystkim 
poprawią komfort jazdy osób, którzy 
dojeżdżają do swoich posesji a także 
do pól.

/A.S./

Trwają prace przy nowobudowanej 
drodze powiatowej Łagów – Nowy Staw

 Q Przedsawiciele  władz powiatu i gminy na nowobudowanym odcinku drogi

Wójt Gminy Łagów Paweł 
Marwicki, Członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego 
Bogdan Gierada, 
przedstawiciele wykonawcy 
oraz inspektor nadzoru 
budowlanego byli obecni 
na placu budowy wspólnej 
inwestycji Gminy Łagów 
i Powiatu Kieleckiego 
pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej 0342T Łagów – 
Nowy Staw. 

W  ramach zadania została wy-
konana droga na nowym śladzie, 
utwardzona kruszywem z nową na-
wierzchnią asfaltową. 

Ponad to została położona nowa 
powierzchnia bitumiczna na par-
kingu przy cmentarzu w  Łagowie. 
Po zakończeniu inwestycji odcinek 
starodroża, który poprzednio speł-
niał funkcje komunikacyjne będzie 
wykorzystany jako dodatkowa po-
wierzchnia parkingowa dla osób 
odwiedzających cmentarz. Należy 
nadmienić, że na potrzeby inwesty-
cji Gmina Łagów przekazała własną 
działkę, na której realizowane jest 
powyższe zadanie. 

Natomiast powiat zadbał o wyko-
nanie dokumentacji technicznej. Cał-
kowity koszt zadania to 267.208,28 zł 
brutto. Termin oddania drogi wyzna-
czono na 31.12.2015 r. Inwestycja ta 

z pewnością poprawi bezpieczeństwo 
ruchu, zmniejszy niedogodności 
mieszkańców gminy, szczególnie 
Nowego Stawu i Winnej, związanych 
z  nadmiernym ruchem pojazdów 

z pobliskich kopalń, a także ochroni 
łagowską nekropolię przed hałasem, 
drganiami i  kurzem generowanym 
przez samochody ciężarowe. 

/A.S./
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ŁKS ŁAGÓW - JESIEŃ 2015 r.

Po rundzie jesiennej  
sezonu 2015/2016  
drużyna ŁKS Łagów  
znajduje się na 5 miejscu 
w tabeli IV ligi.  
Do 2 miejsca tracimy  
tylko 2 punkty.

Jest to najlepsza pozycja klubu od 
początku gry w tej lidze. Mamy na-
dzieję, że wiosną nasza drużyna nie 
tylko utrzyma ale awansuje na jesz-
cze wyższą pozycję.

Na zdjęciu: ŁKS Jesień, sezon 
2015/2016. Górny rząd: od lewej: 

Trener Krzysztof Dziubel, zawodnik 
testowany, Pustuła Tomasz, Brudek 
Albert, Kita Rafał, Pustuła Paweł, 
Majcherczyk Konrad, Gadowski Ka-
mil, Stachura Jakub, Jaworek Paweł, 
Malinowski Bartosz, Fryc Mateusz, 
Wiceprezes Marek Brudek.

Dolny rząd: Jaskuła Kamil, za-
wodnik testowany, Dziarmaga 
Daniel, Bęben Karol, Bujakowski 
Albert, Wójcik Dawid, Bochniak 
Szymon, Pustuła Michał.

/G. S./

Świadczenie 
rodzicielskie już  
od stycznia
1 tys. zł miesięcznie przez rok, 

od 2016 roku, będą mogły otrzy-
mać rodziny, którym urodzi się 
dziecko, a  które do tej pory nie 
mogły skorzystać z  urlopu rodzi-
cielskiego lub macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie bę-
dzie przysługiwać rodzicom, któ-
rzy nie otrzymują zasiłku macie-
rzyńskiego.

Skorzystają z niego również ro-
dzice, których dziecko urodzi się 
przed 1 stycznia 2016 r., a  którzy 
nie mają prawa do zasiłku macie-
rzyńskiego – w  takim przypadku, 
świadczenie rodzicielskie będzie 
im przysługiwało od 1 stycznia 
2016 r. do ukończenia przez dziec-
ko 1 roku życia.

Nowe świadczenie będzie przy-
znawane niezależnie od dochodu 
rodziny i będzie można je pobierać 
przez rok. Rodzic po świadczenie 
będzie mógł się zgłosić w  ciągu 3 
miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi 
to w późniejszym terminie, świad-
czenie będzie mu przysługiwało od 
momentu złożenia wniosku. Nowe 
świadczenie będzie obowiązywać 
od 2016 r. 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w GOPS Łagów referat za-
siłków rodzinnych.

Telefony w sprawie zimowego odśnieżania dróg
W sprawie dróg gminnych: 

Urząd Gminy Łagów numery stacjonarne: 

(41) 343-70-54 wew. 314
- Referat Gospodarki Komunalnej, 

(41) 343-70-54 wew. 311
- Referat Gospodarki Komunalnej.

Numery komórkowe: 
883-310-041 – Żebrowski Łukasz, 
734-189-393 – Domański Paweł,

506-166-990 – Przemysław Kaczor.

W sprawie dróg powiatowych:
Obwód Drogowy Dróg Powiatowych:

(41) 30-74-068 – Marek Płaziak, Łukasz Lipiec

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”.


