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Wspólne rozmowy 
o planie działań 
wobec kopalń

W środę, 15 lutego 2017 r. w Urzę-
dzie Marszałkowskim WŚ w  Kiel-
cach odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli władz samorządowych gminy 
Łagów na czele z  Wójtem Gminy 
Łagów Pawłem Marwickim, Prze-
wodniczącym Rady Gminy Łagów 
Markiem Bartkiewiczem i Inspekto-
rem ds. ochrony środowiska Dorotą 
Olejarską z Dyrekcją Departamentu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Śro-
dowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Świętokrzyskim Wojewódzkim In-
spektorem  Ochrony Środowiska, 
Dyrektorem Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Kielcach oraz Regio-
nalnym Dyrektorem Ochrony Śro-
dowiska.

 Q Czytaj na str. 2

Dofinansowania  
na Odnawialne 
Źródła Energii

W  dniu 06 lutego2017 r. z  ini-
cjatywy Urzędu Gminy w  Łago-
wie odbyło się spotkanie w  spra-
wie możliwości uzyskania przez 
mieszkańców gminy dofinanso-
wania do montażu instalacji wy-
korzystujących odnawialne źródła 
energii (OZE), tj. kolektory sło-
neczne, pompy ciepła i panele fo-
towoltaiczne. 

 Q Czytaj na str. 5

Przewodniczący  
Rady Gminy Łagów
Marek Bartkiewicz

Wójt  
Gminy Łagów

Paweł Marwicki

Z okazji  
Dnia Kobiet 
wszystkim  
Paniom
składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pomyślności, spełnienia 
marzeń oraz życzliwości. Niech radość 
i uśmiech towarzyszy Wam każdego 
dnia, a uczucia przyjaźni i miłości 
dają poczucie spełnienia i satysfakcji 
zarówno w życiu rodzinnym  
jak i zawodowym.

KGW „Wolanie” zostało 
mistrzem szarlotki!

 Q Wójt Gminy Łagów i Zastępca Wójta Gminy Łagów z KGW „Wolanie" zwycięzcami konkursu na Najlepsza Szarlotkę

W sobotę, 18 lutego 2017 r. z inicjatywy Koła 
Gospodyń Wiejskich „Wolanie” w świetlicy 
wiejskiej w Remizie OSP w Łagowie zostało 
zorganizowane II Forum Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu gminy Łagów, które było zwieńczeniem 

całorocznej współpracy tych organizacji 
z samorządem gminnym w działaniach na rzecz 
mieszkańców gminy, przygotowaniu dożynek oraz 
wspólnych wyjazdów i wycieczek.

 Q Czytaj na str. 2
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Wspólne rozmowy o planie działań wobec kopalń
W  środę, 15 lutego 2017 r. 

w  Urzędzie Marszałkowskim 
WŚ w  Kielcach odbyło się spotkanie 
przedstawicieli władz samorządo-
wych gminy Łagów na czele z Wójtem 
Gminy Łagów Pawłem Marwickim, 
Przewodniczącym Rady Gminy Ła-
gów Markiem Bartkiewiczem i  In-
spektorem ds. ochrony środowiska 
Dorotą Olejarską z Dyrekcją Departa-
mentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i  Środowiska Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskie-
go, Świętokrzyskim Wojewódzkim 
Inspektorem  Ochrony Środowiska, 
Dyrektorem Okręgowego Urzędu 
Górniczego w  Kielcach oraz Regio-
nalnym Dyrektorem Ochrony Śro-
dowiska. Celem spotkania było wy-
pracowanie wspólnego stanowiska 
w/w  organów i  zaproponowanie 
możliwych rozwiązań oraz propozycji 
działań zmierzających do wyegzekwo-
wania obowiązków określonych w de-
cyzjach środowiskowych i koncesjach 

 Q Uczestnicy spotkania w Urzędzie Marszałkowskim WŚ w Kielcach

 Q Członkini KGW Sędek Agnieszka Bęben odbiera nagrodę za zajęcie  
II miejsca w konkursie na „Najlepszą Szarlotkę”

 Q Komisja ocenia ciasta w kon-
kursie na „Najlepszą Szarlotkę”

 Q Przewodnicząca KGW Sadków Małgorzata Kargul odbiera nagrodę za 
III miejsce w konkursie na „Najlepszą Szarlotkę”

 Q Uczestniczki i uczestnicy II Fo-
rum KGW z gminy Łagów

KGW „Wolanie” zostało mistrzem szarlotki!

przez działające na terenie gminy 
Łagów zakłady górnicze tj. kopalnie 
i  zakłady przeróbcze. Spotkanie zor-
ganizowane zostało przez Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego Ada-
ma Jarubasa w  odpowiedzi na apel 
gminy Łagów dotyczący problemów 
związanych z  działaniem wspomnia-
nych podmiotów gospodarczych. Po 
przedstawieniu obecnej sytuacji przez 
Wójta Gminy Łagów i  przeprowa-
dzeniu aktywnej dyskusji wszystkich 
zainteresowanych stron,   ostatecznie 

wypracowano stanowisko, że  nie-
zbędne jest zorganizowanie kolejnego 
spotkania z udziałem Starosty Kielec-
kiego oraz Powiatowym Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego w  Kielcach 
i  spotkanie z  udziałem właścicieli 
kopalń oraz zakładów przeróbczych 
prowadzących działalność gospodar-
czą na terenie gminy Łagów na posie-
dzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Kielcach. 

A.K / D. Olejarska

W sobotę, 18 lutego 2017 r. z ini-
cjatywy Koła Gospodyń Wiej-

skich „Wolanie”  w świetlicy wiejskiej 
w  Remizie OSP w  Łagowie zostało 
zorganizowane II Forum Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu gminy Łagów, 
które było zwieńczeniem całorocznej 
współpracy tych organizacji z samo-
rządem gminnym w  działaniach na 
rzecz mieszkańców gminy, przygoto-
waniu dożynek oraz wspólnych wy-
jazdów i wycieczek. 

W wydarzeniu uczestniczyli: Bog-
dan Żerniak, Prezes Świętokrzyskiego 
Związku Rolników, Kółek i Organiza-
cji Rolniczych, przedstawiciele władz 
powiatowych i gminnych w osobach: 
Bogdan Gierada, Członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego, Paweł Marwicki 
Wójt Gminy Łagów, Marek Bartkie-
wicz Przewodniczący Rady Gminy 
Łagów, Zbigniew Meducki, zastępca 
Wójta Gminy Łagów oraz Pani Mał-
gorzata Sitarz Skarbnik Gminy Ła-
gów. 

Wydarzenie to było prawdziwą 
ucztą „dla ciała i ducha". Na wstępie 
kilka ciepłych słów do wszystkich 
obecnych skierowali zaproszeni go-

ście. Pan Bogdan Żerniak wręczył 
przewodniczącym KGW, dyplomy 
i  książki dotyczące 150 lat istnienia 
Kół Gospodyń Wiejskich. Głównym 
punktem imprezy był konkurs na 
„Najlepszą Szarlotkę”. Do rywalizacji 
stanęły wszystkie Koła. Jury w  skła-
dzie : Przewodniczący Bogdan Żer-
niak i  członkowie Paweł Marwicki, 
Bogdan Gierada, Marek Bartkiewicz 
i  Zbigniew Meducki miało bardzo 
trudne, ale i też pyszne zadanie, gdyż 
spośród 9 wyśmienicie wyglądają-
cych i  jeszcze lepiej smakujących 
ciast, musiało wybrać tylko trzy naj-
lepsze szarlotki. Smakiem i zapachem 
jurorów uwiodła szarlotka przygoto-
wana przez KGW „Wolanie”, II miej-
sce zajęła szarlotka wg przepisu KGW 
z Sędka, zaś III miejsce wygrało ciasto 
upieczone przez KGW z Sadkowa. 

Po rozstrzygnięciu konkursu 
członkowie jury czyli Pan Paweł 
Marwicki Wójt Gminy Łagów jed-
nocześnie fundator nagród oraz Pan 
Zbigniew Meducki Zastępca Wójta 
Gminy Łagów, wręczyli nagrody, dy-
plomy oraz pogratulowali zwycięz-
com.

Panie z  KGW „Wolanie”, jako 
gospodynie uroczystości zaprosiły 
konsultantkę firmy Mary Kay, która 
chętnym paniom doradzała, jakich 
kosmetyków powinny używać.

Sobotnie spotkanie miało charak-
ter integracyjny, służyło wzajemnej 
wymianie doświadczeń pań z  KGW, 
a  także promocji lokalnych potraw 
i specjałów, było również jedyną i do-
skonałą okazją do tego, by się lepiej 
poznać, odetchnąć i mile spędzić czas. 

Impreza odbyła się przy poczę-
stunku przygotowanym przez Panie 

ze wszystkich Kół – z  Woli Łagow-
skiej, Piotrowa, Płucek, „Płuckowia-
nek”, Sadkowa, Sędka, Nowego Stawu, 
Starej Zbelutki i Lechówka. 

Dziękujemy wszystkim członki-
niom i członkom Kół Gospodyń Wiej-
skich za udział w  II Forum, a  szcze-
gólne podziękowania kierujemy ku 
Paniom z KGW „Wolanie” na czele z jej 
przewodniczącą Moniką Jasińską, po-
nieważ to one były inicjatorkami i or-
ganizatorkami tego spotkania – mówi 
Wójt Gminy Łagów Paweł Marwicki. 

A.K
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 Q Od lewej Zuzanna Bera, Weronika Kotwa i Emilia Haba

Uzdolniona młodzież Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie

Laureaci Plebiscytu Sportowego

 Q Kamil Jaskuła napastnik ŁKS GEORYT Łagów odbiera nagrodę z rąk 
Wicestarosty Kieleckiego Pana Zenona Janusa

 Q Karol Mojecki napastnik ŁKS GEORYT Łagów odbiera nagrodę z rąk 
Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka

Miło nam poinformować, 
że zawodnicy klubu 
sportowego ŁKS GEORYT 
ŁAGÓW działającego na 
terenie gminy Łagów, zostali 
laureatami Plebiscytu 
na najpopularniejszego 
sportowca powiatu 
kieleckiego. 

Plebiscyt zakładał wybranie 6 
najpopularniejszych sportowców, 3 
najlepszych trenerów i 3 największe 
talenty powiatu. Spośród wytypo-

wanych  sportowców, w  kategorii 
najlepszy sportowiec  5 miejsce za-
jął Karol Mojecki z  ŁKS GEORYT 
Łagów, grający w  ŁKS na pozycji 
napastnika, który pochodzi z Kielc. 
Zaś w  kategorii talent powiatu 2 
miejsce należy do Kamila Jaskuły 
również z  ŁKS GEORYT Łagów. 
Kamil Jaskuła to mieszkaniec Łago-
wa, w ŁKS gra na pozycji napastni-
ka, w rundzie jesiennej zdobył on 9 
bramek. Jak mówi Prezes ŁKS GE-
ORYT Łagów Pan Grzegorz Siwoń 
Kamil to młody obiecujący zawod-

nik, wiążemy z  nim ogromne na-
dzieje i przyszłość w klubie ŁKS.

Wręczenie pamiątkowych dyplo-
mów i  upominków odbyło się 03 
lutego na uroczystej gali w Targach 
Kielce. Wszystkim zwycięzcom 
serdeczne gratulacje i  podziękowa-
nia  za włożony trud w ciężką pracę 
sportowca złożyli Michał Godowski 
– Starosta Kielecki oraz Zenon Janus 
– Wicestarosta Kielecki.

Sukces naszych piłkarzy to zado-
walający efekt nie tylko dla samego 
klubu sportowego, ale także dla gmi-

ny Łagów, która co roku przekazuje 
dotację celową na funkcjonowanie 
klubu sportowego ŁKS GEORYT 
Łagów i  tak np. w  ubiegłym roku 
klub otrzymał 250 000 zł na pro-
wadzenie klubu piłkarskiego. Zaś 
na 2017 r. zaplanowano 250 000 zł, 
w  tym 220 000 na klub ŁKS GE-
ORYT Łagów i  30 000 zł na sekcję 
siatkarską.

Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com i  życzymy dalszych sukcesów 
sportowych.

A.K
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W dniach 07.02.- 09.02 2017 r.  
odbył się konkurs artystyczny 
w Kielcach, pt. ,,Pasje i Talenty 
- Wyrażamy Siebie w Sztuce”. 
Organizatorem konkursu 
był Młodzieżowy Dom 
Kultury w Kielcach. Finałowe 
rozstrzygnięcie nastąpiło 
w Kieleckim Centrum Kultury.

W czwartek 09 lutego Uczennice 
Gminnego Zespołu Szkół w  Łago-
wie osiągnęły wielki sukces; Zuzan-
na Bera  zajęła I miejsce z piosenką 
„Gołębi song” Maryli Rodowicz, 
Emilia Haba w piosence „Dłoń” Na-

talii Kukulskiej wyróżnienie w  ka-
tegorii klas 4-6, Weronika Kotwa 2 
miejsce w  kategorii klas 1-3 z  pio-
senką „Z  liściem na trzy czwarte” 
autorstwa Małgorzaty Kotwicy. 

Zuzanna Bera zajęła I  miejsce 
w XIV Konkursie Kolęd i Pastorałek 
- ,,Hej Kolęda, Kolęda" zorganizo-
wanym w Małogoszczu i wyróżnie-
nie w IV Ogólnopolskim Konkursie 
Kolęd i Pastorałek - Gloria zorgani-
zowanym w Kielcach. W/w konkur-
sy wokalne odbyły się w  styczniu 
tego roku.

G. Bera

INFORMACJE ŁAGOWSKIEGO 
KLUBU SPORTOWEGO

Najwcześniej bo już 16 stycznia treningi wznowiła drużyna występują-
ca w rozgrywkach 4 ligi. Cztery dni później do zajęć przystąpili zawodni-
cy grający w klasie B. Natomiast od 1 lutego pozostałe drużyny uczestni-
czące w rozgrywkach młodzieżowych.

W  zespole czwartoligowym na dzień dzisiejszy nastąpiły niewielkie 
zmiany. Do kadry dołączyli: grający do tej pory w Zdroju Busko-Zdrój 
Daniel Dulak oraz Bartosz Malinowski, który po półrocznej przerwie 
w grze znów dołączył do drużyny.

Rozgrywki w 4 lidze mają rozpocząć się 4/5 marca lecz nie zanosi się 
na to by tegoroczna zima pozwoliła by rozgrywki rozpoczęły się w tym 
terminie.

Przypomnijmy, że zespół po rundzie jesiennej zajmuje wysokie 6 miej-
sce w tabeli.

Jeszcze więcej powodów do zadowolenia dali nam zawodnicy zespołu 
rezerw występujący w rozgrywkach klasy B. Nasza drużyna po rundzie 
jesiennej jest liderem rozgrywek. 5 punktów przewagi nad rywalami po-
zwala mieć nadzieję, że w przyszłym sezonie zamelduje się w klasie A.

Zarząd Łagowskiego Klubu Sportowego bardzo dziękuje wójtowi p. 
Pawłowi Marwickiemu oraz wszystkim radnym Gminy Łagów za dotych-
czasową pomoc i  wsparcie finansowe dla naszego klubu. W  2016 klub 
otrzymał z gminy 250 tys. zł. Ponadto w ubiegłym roku wsparły nas jesz-
cze finansowo firmy: Bruk-Bet 50 tys. zł oraz Kopalnia Nowy Staw-Kru-
szywa Pietrzak Sp.j. 30 tys. zł za co również serdecznie dziękujemy.

Na rok 2017 otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy Łagów w kwocie 
250 tys. zł z czego 30 tys. zł przeznaczone będzie na nową sekcję założoną 
w klubie-siatkówkę.

Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy z  terenu naszej gminy do 
wsparcia naszego klubu co przyczyni się do uzyskiwania jeszcze lepszych 
wyników sportowych przez zawodników Łagowskiego Klubu Sportowe-
go za co z góry serdecznie dziękujemy.

G. Siwoń
Prezes Zarządu ŁKS Łagów
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 Q Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Łagowie na szkoleniu 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Szkolili umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej

Wizyta delegacji ze Starostwa 
Powiatowego w Słupsku

 Q Delegacja Powiatu Słupskiego z Członkami Zarządu Powiatu Kielec-
kiego  Bogdanem Gieradą, Józefem Szczepańczykiem oraz z Wójtem 
Gminy Łagów Pawłem Marwickim i Naczelnikiem Wydziału Komuni-
kacji i Transportu SP w Kielcach Henrykiem Stróżeckim

Z inicjatywy członków 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Łagowie  
w dniu 09 lutego br. 
w Remizie OSP w Łagowie 
odbyło się szkolenie  
z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Szkolenie składało się z 2 części. 
Pierwszą poprowadził Pan Stani-
sław Golmento z  Państwowej In-
spekcji Pracy – Okręgowy Inspek-
torat Pracy w  Kielcach. Głównym 
zagadnieniem poruszonym przez 
Pana z PIP było bezpieczne zacho-
wanie się podczas pracy w  rolnic-
twie, gdyż to właśnie rolnictwo jest 
sektorem gospodarki, w  którym 
występuję najwięcej wypadków 
przy pracy. Ponadto na przykładzie 
filmu przedstawił uczestnikom 
szkolenia informacje na temat za-
sad bhp oraz dobre praktyki zwią-

zane z bezpiecznym prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego. Po krótkiej 
prezentacji teoretycznej przyszedł 
czas na praktyczną część szkolenia, 
którą poprowadziła Pani Urszula 
Telicka ze Świętokrzyskiego Cen-
trum Ratownictwa Medycznego 
i  Transportu Sanitarnego w  Kiel-
cach. 

Na wstępie Pani ze ŚCRMITS  
wyjaśniła zebranym jak należy po-
stępować w  sytuacjach zagrożenia 
życia, w  tym w  szczególności przy 
udarach mózgu, omdleniach, za-
dławieniach, zatruciach. Każda 
chętna osoba mogła również wyko-
nywać ćwiczenia resuscytacyjne na 
fantomie pod nadzorem Pani Uli. 
Wszyscy zebrani otrzymali również 
materiały pomocnicze z  zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej oraz poznali zasady układania 
poszkodowanych w  różnych pozy-
cjach do czasu przyjazdu karetki 
pogotowia.

Serdecznie dziękujemy zarzą-
dowi i  członkom Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w  Łagowie za za-
inicjowanie szkolenia tak istotnego 
dla życia człowieka i  jednocześnie 

mamy nadzieję, że będą kolejne edy-
cje szkoleń z  zakresu pierwszej po-
mocy i  przyciągną jeszcze większe 
grono zainteresowanych. 

A.K.

W  dniu 02 lutego br. w  Urzę-
dzie Gminy w  Łagowie wraz 

z  przedstawicielami Starostwa 
Powiatowego w  Kielcach Panem 
Bogdanem Gieradą, Panem Józe-
fem Szczepańczykiem Członkami 
Zarządu Powiatu Kieleckiego i  Pa-
nem Henrykiem Stróżeckim Na-
czelnikiem Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, gościła delegacja powia-
tu słupskiego w  osobach Zdzisław 
Kołodziejski Starosta Słupski, Rafał 
Konon Wicestarosta Słupski oraz 
Rafał Lisowski Członek Zarządu. 

Celem wizyty było zapoznanie się 
z  funkcjonowaniem filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w  Kielcach. Goście 
z  zainteresowaniem wysłuchali jak 
komórka ta działa i jakie efekty pra-
cy można uzyskać, jak również jakie 
korzyści płyną dla potencjalnych in-
teresantów z tytułu prowadzenia ta-
kich filii w samorządach lokalnych.  

Spotkanie zakończyło się wrę-
czeniem przez Wójta Gminy Łagów 
zestawów upominkowych, przygo-
towanych dla gości.

A.K.

 Q Paweł Bartkiewicz oraz uczestnicy sekcji szachowej w świetlicy

Kolejne spotkanie  
sekcji szachowej

Pod czujnym okiem Pawła Bart-
kiewicza, mieszkańca naszej 

gminy, w  każdy wtorek o  godz. 
16:30 w  świetlicy środowiskowej 
w  Remizie OSP w  Łagowie, odby-
wają się zajęcia w  grze w  szachy. 
Paweł jest samoukiem, jednak wie-
le zawdzięcza swojemu tacie oraz 
kuzynowi Konradowi Masternako-
wi, który przekazuje mu tajniki gry 
w  szachy i  daje cenne wskazówki.  
Ponadto Paweł należy do klubu sza-
chowego LUKKS Miedziana Góra. 
Bierze udział w  licznych konkur-
sach i turniejach, w których odnosi 
sukcesy. Podczas zajęć w  świetlicy 

nie tylko uczy podstawowych za-
sad, ale też podpowiada właściwe 
posunięcia. Dotychczas odbyły się 
trzy spotkania sekcji szachowej. 
Wśród zainteresowanych były za-
równo dzieci, młodzież, jak rów-
nież dorośli. 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
na spotkania szachowe, gdyż to 
nie tylko dobra zabawa, ale przede 
wszystkim możliwość rozwoju in-
telektualnego oraz nauka twórcze-
go i  logicznego myślenia, a  także 
rozwijanie wyobraźni. Serdecznie 
zapraszamy!

A.K
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 Q Licznie zebrani mieszkańcy na spotkaniu o dofinansowaniu do Odna-
wialnych Źródeł Energii

Spotkanie w sprawie możliwości uzyskania przez 
mieszkańców dofinansowania na instalacje wykorzystujące 
Odnawialne Źródła Energii

Bezpłatne sterylizacje i kastracje psów i kotów w gminie Łagów.
Urząd Gminy Łagów 
oraz Fundacja TSB/AWF 
(Tierschutzbund Zurich/
Animal Welfare Foundation) 
sfinansują minimum 
70 zabiegów kastracji 
i sterylizacji, dzięki czemu 
mieszkańcy gminy będą 
mogli bezpłatnie poddać 
swoje psy i koty tym 
zabiegom. Dodatkowo każdy 
pies zostanie zaczipowany 
i umieszczony w bazie danych 
– również bezpłatnie. 

Co to jest sterylizacja i  kastra-
cja? Są to zabiegi chirurgiczne, na 
skutek których zwierzęta stają się 
bezpłodne. Samicy usuwa się jajniki, 
jajowody i macicę, a  samcom jądra 
i najądrza. 

Wbrew obiegowym opiniom 
zabiegi te: nie powodują cierpie-
nia u  zwierząt, gdyż odbywają się 
w pełnym znieczuleniu, a po zabie-
gu zwierzęta otrzymują leki prze-
ciwbólowe również nie wpływają 
negatywnie na psychikę zwierzęcia, 
nie powodują zmiany jego charak-
teru. 

Dlaczego te zabiegi są tak ważne?
Kastracja u psa zmniejsza pobu-

dliwość i  włóczęgostwo, u  kocura 
zmniejsza skłonność do wdawania 
się w  bójki i  znaczenia terenu mo-
czem. Sterylizacja u  kotki lub suki 
zabezpiecza przed niechcianymi 
ciążami i miotami, a także zapobie-
ga kłopotom związanym z  cieczką 
i  rują. Wiele osób uważa, iż suka 
przynajmniej raz w  życiu musi 
mieć potomstwo. Jest to nieprawda 

i nie ma ku temu żadnych zdrowot-
nych wskazań. Wprost przeciwnie 
– sterylizacja jest jedyną skuteczną 
ochroną przed chorobami narządów 
rodnych takimi jak nowotwory i ro-
pomacicze – choroby wyniszczające 
organizm i  w  większości przypad-
ków kończące się przedwczesnym 
zgonem zwierzęcia.

Fundacja TSB/AWF od wielu 
lat prowadzi akcje mające na celu 
ograniczanie bezdomności wśród 
zwierząt. Dzięki skutecznej współ-
pracy z gminami, aż 6000 zwierząt 
zostało dotąd wykastrowanych 
i  zaczipowanych w  województwie 
świętokrzyskim, znacznie zmniej-
szając skalę ich bezdomności. 
W tym roku Fundacja zaprosiła do 
programu 14 gmin, w  tym także 
gminę Łagów, która jest przykła-
dem godnym naśladowania, gdyż 
od kilku lat w  ramach programu 
ograniczania bezdomności zwie-
rząt finansuje z  budżetu gminy 
kastracje/sterylizacje psów i kotów 
mających właścicieli. Dzięki współ-
pracy z Fundacją TSB/AWF więcej 
zwierząt będzie mogło skorzystać 
z tych zabiegów. 

Im więcej wykastrowanych/
wysterylizowanych zwierząt, tym 
mniej niechcianych szczeniąt 
i  bezdomnych zwierząt, co z  ko-
lei przekłada się na niższe koszty 
utrzymania zwierząt w  schroni-
sku i  większe bezpieczeństwo dla 
wszystkich. 

Zapisz swojego zwierzaka już dziś 
- ilość miejsc jest ograniczona! De-
cyduje kolejność zgłoszeń. 

Wystarczą trzy proste kroki, aby 

W dniu 06 lutego2017 r. 
z inicjatywy Urzędu Gminy 
w Łagowie odbyło się spotkanie 
w sprawie możliwości uzyskania 
przez mieszkańców gminy 
dofinansowania do montażu 
instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii 
(OZE), tj. kolektory słoneczne, 
pompy ciepła i panele 
fotowoltaiczne. 

Spotkanie prowadził Pan Łukasz 
Dziedzic Prezes firmy „Eko Energia” 
z Kielc, która będzie przeprowadza-
ła wizję lokalną na terenach posesji 
mieszkańców, którzy zadeklarowali 
chęć pozyskania dofinansowania. 

Na spotkaniu wyjaśnione zostały 
kwestie organizacyjne, zasady dofi-
nansowania instalacji OZE , sprawy 
techniczne, serwisowania i gwaran-
cji oraz sposób rozliczania wypro-

dukowanej energii, itp.
O  tym, jak ogromnym zaintere-

sowaniem cieszy się w  gminie ini-
cjatywa instalacji OZE świadczyła 
frekwencja, na zebranie przyszło po-
nad 130 mieszkańców gminy Łagów. 

Spotkanie miało charakter in-
formacyjny, cały projekt będzie 
przedmiotem wniosku o  dotację 
z  Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, w  ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. Ponadto poinfor-
mowano, że wysokość dofinanso-
wania wyniesie 60 % wartości netto 
instalacji. 

Jednocześnie informujemy, iż 
w wyniku przeprowadzonych nego-
cjacji cena wykonania dokumentacji 
projektowo-technicznej została ob-
niżona do 300 zł brutto.

K. Zieja

Twoje zwierzę skorzystało z zabiegu:
1. Zgłoś się do Urzędu Gminy 

w Łagowie, pok. Nr 57
2. Weź zlecenie na kastrację/ste-

rylizację

3. Zgłoś się do lekarza weteryna-
rii Jarosława Serwickiego i  umów 
termin zabiegu – numer telefonu 
608 316 406.

M. Romańska
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Gmina Łagów 
w liczbach
Na koniec grudnia 2016 r. 
stan ludności gminy Łagów 
wyniósł 7020 osób, z czego 
mieszkańcy stali to 6945,  
a 75 czasowi. 

Należy podkreślić fakt, że w tym 
gronie większość stanowią mężczyź-
ni (3547), kobiety (3398). W porów-
naniu do ubiegłego roku niestety 
liczba mieszkańców naszej gminy 
zmniejszyła się o 33 osoby (stan na 
koniec 31.12.2015 r. to 7053 osoby). 
W 2016 r. zmarło 96 osób, z czego 56 
mężczyzn i  40 kobiet. Ciekawostką  
jest fakt, że w gminie Łagów w 2016 
r. urodziło się po równo:  32 dziew-
czynki i 32 chłopców.

W  porównaniu do roku 2015 
wśród urodzeń mamy tendencje 
spadkową, gdyż wtedy liczba uro-
dzeń wyniosła 91 dzieci. Imiona 
jakie nadawali rodzice swoim nowo-
narodzonym pociechom w 2016 r. to 
wśród dziewczynek najpopularniej-
sze okazały się Zuzanny, Weroniki, 
Anny, Laury, Maje, Julie, Amelie, Igi, 
a wśród chłopców najpopularniejsze 
było imię Marcel. Choć pojawiały 
się także takie imiona jak Patryk, 
Michał, Karol i  Szymon. W 2016 r. 
92 mieszkańców naszej gminy za-
warło związek małżeński, w tym 40 
mężczyzn i 52 kobiety.

Mamy nadzieję, że kolejna lata 
zaskoczą nas zarówno dodat-
nim przyrostem naturalnym, jak 
i  zwiększeniem liczby dorosłych 
mieszkańców.

A.K

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH na 2017 r.
Data Sołectwo Godz. Miejsce

12.03.2017 r. Łagów 1715 Remiza OSP w Łagowie

05.03.2017 r. Wola Łagowska 1630 świetlica wiejska
w Woli Łagowskiej

02.03.2017 r. Sadków 1615 Remiza OSP w Sadkowie

02.03.2017 r. Stara Zbelutka 1830 Szkoła Podstawowa  
w Starej Zbelutce

02.03.2017 r. Nowa  Zbelutka 1830 Szkoła Podstawowa
w Starej Zbelutce

01.03.2017 r. Lechówek 1815 Szkoła Podstawowa  
w Lechówku

01.03.2017 r. Małacentów 1600 mieszkanie sołtysa

05.03.2017 r. Piotrów 1845 Szkoła Podstawowa  
w Piotrowie

07.03.2017 r. Wiśniowa 1615 mieszkanie  sołtysa

09.03.2017 r. Płucki 1830 Remiza OSP w Łagowie

07.03.2017 r. Zamkowa Wola 1830 Szkoła Podstawowa  
w Paprocicach

14.03.2017 r. Sędek 1850 Szkoła Podstawowa w Sędku

14.03.2017 r. Czyżów 1615 Szkoła Podstawowa w Czyżowie

16.03.2017 r. Nowy Staw 1830 mieszkanie sołtysa

16.03.2017 r. Winna 1615 mieszkanie sołtysa

09.03.2017 r. Złota Woda- autobus 1615 Remiza OSP w Łagowie

17.03.2017 r. Duraczów 1600 Szkoła Podstawowa w Rudzie

17.03.2017 r. Gęsice 1600 Szkoła Podstawowa w Rudzie

17.03.2017 r. Melonek 1600 Szkoła Podstawowa w Rudzie

 Q Uczestnicy zimowiska w Bieszczadach

Dzieci z gminy Łagów na zimowisku 
w Bieszczadach

W  dniach od 6 do 9 lutego br. 
dwudziestodwuosobowa gru- 

pa dzieci z  terenu gminy Łagów 
uczestniczyła w zimowisku w Biesz-
czadach. Wyjazd do miejscowości 
Jabłonki zorganizowany był przez 
Związek Harcerstwa Polskiego Cho-
rągiew Kielecka Hufiec Opatów. 
Z  inicjatywy Wójta Gminy Łagów 
Pana Pawła Marwickiego i członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w  Ła-
gowie pobyt dwunastu osób został 
sfinansowany z środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i  Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2017 r. w kwocie 3480 zł. Uczest-
nicy mieli zapewniony przejazd 
autokarem, zakwaterowanie i całod-
niowe wyżywienie. 

W  czasie pobytu na zimowisku 
dzieci uczestniczyły w  szkoleniach 

z technik harcerskich, pieszych wy-
cieczkach i  grach integracyjnych. 
Chętni mogli również korzystać ze 

stoków narciarskich. Z  zimowego 
odpoczynku w  zaśnieżonych Biesz-
czadach młodzież wróciła bardzo 

zadowolona i  pełna pozytywnych 
wrażeń.

K.Partyka
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ROK 1253 - LOKACJA ŁAGOWA

→ Wiemy już, że od 1086 r. Łagów 
(Lagou) jest własnością biskupów 
włocławskich, istnieje gród kasztelań-
ski, a od 123o r. kościół NMP i para-
fia. Ponieważ osada rozwija się pręż-
nie, czerpiąc zyski z rud żelaza, ołowiu 
i glinki ceramicznej (jednej z najlep-
szych w  Europie) – książę Bolesław 
Wstydliwy zarządzający prowincją 
sandomierską zezwala biskupowi 
włocławskiemu Woluminowi na l o k 
a c j ę Łagowa w 1253 r. Dokument z 9 
kwietnia 1253r. nie uczynił z Łagowa 
miasta, ale być może nadał mu pewne 
prawa handlowe.

→ W krótkim okresie – od 1253 do 
1278r – założono w ziemi krakowskiej 
i sandomierskiej kilkanaście g m i n m 
i e j s k i c h na prawie niemieckim. 
Były to Bochnia i Łagów (1253), Kra-
ków (1257), Skaryszew (1264), Skała 
(1267), Koprzywnica (1268), Jędrze-
jów(wtedy zwany Brzeźnicą) i Opato-
wiec (1271), Mostów (1278) i Brzesko 
(1279). Tylko dwie z nich były książę-
ce( Bochnia i Kraków), pozostałe zaś 
kościelne, na których założenie książę 
udzielił zgody.

→ Powstają wtedy wsie: NIE-
SKURZÓW w  1329r., PIOTRÓW 
(nazwa pochodzi od imienia Piotr) 
w 1334r. oraz w 1336r. MACIEJOWĄ 
WOLĘ (późniejsza nazwa to WOLA 
ŁAGOWSKA). W  I  poł. XIV w. po-
wstaje wieś SADKÓW (nazwa wywo-
dzi się od sadu), GĘSICE (od nazwy 
osobowej Gęś) i  LECHÓWEK (od 
imienia Lech). W 1358r. sołtys Paweł 
zakłada wieś WSZACHÓW. Łagów 
jako centrum o k r ę g u ł a g o w s k i e 
g o musiał posiadać specjalne upraw-
nienia w  stosunku do podległej mu 
ludności. Wiele z  tych wsi były tzw. 
osadami s ł u ż e b n y m i czyli ich 
mieszkańcy mieli konkretne obowiąz-
ki (zarówno wobec władz kościelnych 
jak i księcia).

ROK 1375 – PRAWA MIEJSKIE

→ W  Sandomierzu 28 lipca 1375r. 
królowa Elżbieta, władczyni Polski 
i  Węgier (sprawując rządy w  imie-
niu syna Ludwika) wydała przywilej 
zezwalający Zbylutowi z  Gołańczy 
-biskupowi włocławskiemu lokować 
m i a s t o Ł a g ó w   oraz prawo urzą-
dzania targów w każdy czwartek (tra-
dycja ta dotrwała do dzisiaj). Miesz-
czan poddano pod jurysdykcję wójta, 
powołano również samorząd. Mia-
sto otrzymało nazwę Nowy Łagów, 
w przeciwieństwie do Starego Łagowa 
(tak nazywano gród na Zamczysku).

→ W  roku 1380 następuje lokacja 
wsi ZBYLUTKA (później Zbilutka, 

obecnie Zbelutka) – nazwa pocho-
dzi od założyciela biskupa Zbyluta. 
W roku 1382 lokacja wsi SĘDEK.

→ W  roku 1406 w  Łagowie istnie-
je w  pełni ukształtowany samorząd. 
Składa się on w  wójta, ławy i  rady 
.W  kolejnych wiekach nasze mia-
steczko przechodziło kolejno z  rąk 
kościelnych do mieszczańskich i szla-
checkich.

→ W Łagowie gościło wielu podróż-
nych i  przyjezdnych, wśród których 
byli królowie: Władysław Łokietek, 
Kazimierz Wielki i Władysław Jagieł-
ło.

→ Okolice Łagowa obfitowały w ła-
two dostępne dobra naturalne. Lasy, 
których jeszcze w  XV w. było sporo 
w  bezpośredniej bliskości Łagowa, 
obfitowały w zwierzynę, dzikie barcie 
dające miód i wosk, żołędzie i buczy-
nę, którymi opasano trzodę, szla-
chetne gatunki drzew, nadających się 
do wypału ceramiki, kurzeniu węgla 
drzewnego. Rzeki i rozlewiska obfito-
wały w ryby, nurt ich mógł poruszać 
koła młyńskie przerabiające nie tylko 
zboża na mąkę... Były to symptomy 
zapowiadające SZYBKI ROZWÓJ 
ŁAGOWA.

→ W  1390 roku król Władysław 
Jagiełło potwierdza przywilej Elżbie-
ty Łokietkówny. Biskupi włocławscy 
zwiększają swobody mieszkańców 
miasta Łagowa. Późniejsi władcy Pol-
ski potwierdzają otrzymane przywile-
je: Władysław Jagiellończyk w  latach 
1448 i  1485, Stefan Batory w  1578r., 
Zygmunt III w 1592 i 1595r., Włady-
sław IV w  roku 1633 oraz Stanisław 
August Poniatowski w 1778r. *

→ O  tym, że Łagów w  przeszłości 
był miastem świadczy zabytkowy 
układ urbanistyczny w  postaci tra-
pezowatego R y n k u z odchodzącymi 
od niego narożnymi ulicami . Nazwy

tych historycznych ulic wzięły 
nazwy od miejscowości do których 
wiodły. I tak przy dzisiejszym rondzie 
(gdzie jest północno-wschodnia pie-
rzeja rynku) wychodzą ulice Słupska 
i  Opatowska. W  narożu wschodnio- 
południowym rynku są ulice Iwań-
ska i Wolska (ul. Rakowska powstała 
znacznie później – Raków został zało-
żony dopiero w XVI w. – w 1569r.!). 
Z  południowo-zachodniego rogu 
rynku bierze początek ulica Bardzka 
-biegnie bowiem w  kierunku Barda. 
Ulica Kielecka przez wiele wieków 
rozpoczynała się w  połowie zachod-
niej pierzei rynku, dziś nazywamy 
ją czasami „Starą Kielecką”. Obecna 
ulica w  kierunku Kielc rozpoczyna-
jąca się od ronda (nazywana „Nową 
Kielecką”, ale formalnie chyba nie 
ma żadnej nazwy) została zbudowa-
na w  latach 60-tych XX wieku. Była 

DZIEJE ŁAGOWA – część 4

LOKACJA  ŁAGOWA  I  NADANIE  
PRAW  MIEJSKICH

jeszcze uliczka św. Jana – od studni 
na ulicy Słupskiej prowadząca prosto 
na schody do kościoła (jest jeszcze 
widoczna wśród późniejszej zabudo-
wy). W jej pobliżu była niegdyś ulica 
„Do wójtostwa” – dziś jest to deptak 
od skrzyżowania do szkoły (na tym-
że wójtostwie zbudowano budynek 
szkoły-tysiąclatki). Należy przypusz-
czać, że ulice Dule i  Podskale mają 
także wielowiekową historię, bowiem 
zawsze nad ciekami wodnymi chętnie 
osiedlali się ludzie.

→ Centralnym placem miasta Ła-
gów był R y n e k (być może wytyczo-
ny już w 1253 r.). Wschodnia pierzeja 
rynku ma długość 250 ! i szerokość 70 
m. To tutaj obywały się targi, tu z pew-
nością niegdyś były zakłady rzemieśl-
nicze, jatki i  sklepy, zajazdy. Część 
rynku łagowskiego zajmuje k o ś c i ó 
ł otoczony murem. (Pamiętajmy, że 
do końca XVIII w. zmarłych grzeba-
no na placu wokół kościoła- dlatego 
nazywamy go cmentarzem. Dopiero 
od XIX wieku cmentarze ”grzebalne” 
zaczęły powstawać poza zabudową 
miast).

→ Najważniejszym budynkiem na 
Rynku był r a t u s z, w Łagowie na-
zywany Wielkim Domem. To tutaj 
urzędował wójt, ławnicy, sąd i „koza”( 
czyli areszt). Można domniemywać, 
że przed ratuszem stał p r ę g i e r z. 
Pierwszy ratusz został zniszczony 
w  czasie wojny północnej, toczonej 
na ziemiach polskich w  latach 1700-

1721. Później postawiono nowy bu-
dynek, który przetrwał do lat 80-tych 
XX w. Obecny budynek nawiązuje 
stylem do tych poprzednich, ale aż 
żal, że to nie tutaj mieszczą się władze 
gminy. Obecna zabudowa rynku tylko 
w części posiada budynki z lat 30-tych 
XX wieku – zbudowane po wielkim 
pożarze w 1926r.

→ Prawa miejskie zostały Łagowowi 
zabrane ukazem carskim w 1869 roku. 
Była to kara za udział mieszczan ła-
gowskich w  powstaniu styczniowym 
w 1863-64r.

ZA 2 LATA MINIE 150 LAT PO-
ZBAWIENIA PRAW MEJSKICH! 
ŁAGÓW BYŁ MIASTEM 494 LATA! 
(przyjmując tylko rok 1375). Wiele 
miasteczek wokół odzyskało pra-
wa miejskie np. Wąchock, Stopnica, 
Skalbmierz, Bodzentyn, Daleszyce. 
CZY MY, DZISIEJSI MIESZKAŃCY 
ŁAGOWA NIE JESTEŚMY TEGO 
WINNI TYM, KTÓRZY SPRZE-
CIWILI SIĘ CAROWI, tzn. PO-
WSTAŃCOM STYCZNIOWYM? 
(Ja wiem, niektórzy krzykną NIE, BO 
PODATKI BĘDĄ WYŻSZE – a  to 
NIEPRAWDA! Podatki  u s t a l a j ą 
r a d ni ! – mogą być na tym samym 
poziomie! A  DOTACJE RZĄDOWE 
dla wsi i miast do 5 tys. ludności – są 
takie same !!! )

Opracowała Jadwiga Kamińska
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Łagowie W następnym numerze: 
Łagów w wieku XV i XVI. 
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 Q Mateusz Gawlik najlepszy zawodnik Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Łagów

 Q Natalia Iwan najlepsza zawodniczka Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Łagów

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Łagów

 Q Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łagowie zwycięzcy Turnieju Piłki 
Nożnej halowej O Puchar Wójta Gminy Łagów

Turniej Piłki Nożnej Halowej 
o Puchar Wójta Gminy Łagów

 Q Drużyna Publicznego Gimnazjum w Łagowie ze zwycięskim Pucha-
rem Wójta Gminy Łagów Turnieju Piłki Nożnej Halowej

Turniej Piłki Nożnej Halowej 
o Puchar Wójta Gminy Łagów

Dnia 31.01.2017 r. w Łagowie 
na hali sportowej odbył 
się Turniej Piłki Siatkowej 
w kategorii dziewcząt 
i chłopców o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy.

W zawodach wzięło udział sześć 
drużyn: Gimnazjum z  Łagowa – 2 
drużyny dziewcząt, Gimnazjum 
z Rudek, Gimnazjum z Nowej Słupi, 
Gimnazjum z  Bielin i  Gimnazjum 

z  Rakowa. Celem turnieju była nie 
tylko dobra zabawa, ale także popu-
laryzacja piłki siatkowej jako formy 
rekreacji ruchowej, integracja mło-
dzieży oraz wyłonienie najlepszej 
drużyny. Podczas turnieju zgroma-
dziło się wielu kibiców, którzy swo-
im dopingiem zagrzewali poszcze-
gólne zespoły do walki. Po dużych 
emocjach i  wyrównanej walce wy-
niki przedstawiają się następująco: 

Kategoria Dziewcząt

I  Gimnazjum w Bielinach
II Gimnazjum w Rudkach
III Drużyna z Łagowa II
IV Drużyna z Łagowa I
Kategoria Chłopców
I Gimnazjum z Rudek
II Gimnazjum z Nowej Słupi
III Gimnazjum z Łagowa
IV Gimnazjum z Bielin
V Gimnazjum z Rakowa
Najlepszym zawodnikiem został 

Mateusz Gawlik z   Gimnazjum z Ru-

dek, zaś najlepszą zawodniczką Nata-
lia Iwan z Gimnazjum z Bielin. 

Podziękowania i  gratulacje po-
szczególnym zespołom złożył Prze-
wodniczący Rady Gminy Łagów Pan 
Marek Bartkiewicz, który jednocze-
śnie wręczył zwycięzcom puchary, dy-
plomy i statuetki. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
wszystkim zawodnikom i   życzymy 
kolejnych sukcesów sportowych.

A.K

W dniu 01 lutego 2017 r.  
w Łagowie  odbył się Turniej 
Piłki Nożnej Halowej o Puchar 
Wójta Gminy Łagów 
w kategorii szkół 
podstawowych. W turnieju 
brały udział drużyny z Łagowa, 
Piotrowa, Lechowa i Zbelutki. 

Po zaciętych pojedynkach naj-
lepszą drużyną okazała się drużyna 
z  SP Łagów, II miejsce zajęła dru-
żyna z  SP Zbelutki, III miejsce SP 
Lechów, IV miejsce UKS Tymbark 
Łagów, V miejsce SP Piotrów. Naj-
lepszym bramkarzem turnieju oka-
zał się Kamil Juszczel z SP w Łago-

wie, najlepszym strzelcem – Jakub 
Kamiński z SP Łagów. 

Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, a  drużyny 
zwycięskie tj. za zajęcie I, II i  III 
miejsca dodatkowo otrzymały pu-
chary i  dyplomy z  rąk Zastępcy 
Wójta Gminy Łagów Pana Zbignie-
wa Meduckiego. Głównym celem 
imprezy było krzewienie aktywności 
fizycznej wśród dzieci i  młodzieży 
z  terenu gminy Łagów połączone 
z dobrą zabawą.  Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom 
rozgrywek sportowych i zapraszamy 
do udziału w przyszłym roku. 

A.K

W pierwszym dniu ferii 
zimowych 2017 w Gminnym 
Zespole Szkół w Łagowie na hali 
sportowej odbył się Turniej Piłki 
Nożnej Halowej o Puchar Wójta 
Gminy Łagów w kategorii szkół 
gimnazjalnych. 

W  Turnieju brało udział siedem 
drużyn reprezentujących: Gimna-
zjum z Łagowa, Rudek, Bielin, Woli 
Jachowej, Rakowa i Nowej Słupi. 

Po zaciętej rywalizacji i  walce 
do samego końca turniej wygrała 
drużyna z Łagowa.  Drugie miejsce 
zajęła drużyna z  Rakowa, trzecie 
drużyna z Bielin. 

Spośród wszystkich zawodników 
wybrano także najlepszego zawodni-
ka turnieju, a został nim Adrian Bal 
z Gimnazjum z Rakowa oraz najlep-
szego strzelca Huberta Pawłowskie-
go z Gimnazjum w Bielinach. 

Uroczystego wręczenia pucha-
rów, dyplomów i  statuetek, których 
fundatorem był Wójt Gminy Ła-
gów Pan Paweł Marwicki dokonał 
Zastępca Wójta Gminy Łagów Pan 
Zbigniew Meducki.

 Drużyny spisały się bardzo do-
brze. Wszystkim gratulujemy i dzię-
kujemy za udział oraz zapraszamy 
na turniej w przyszłym roku. 

A.K.
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