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Paweł Marwicki nowym 
wójtem gminy Łagów
- Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg - przysięgał przed radą i mieszkańcami. 
Paweł Marwicki, pełniący 
niegdyś w naszej gminie 
funkcję zastępcy wójta 
ponownie wrócił do Urzędu 
Gminy w Łagowie, ale tym 
razem jako wójt.

8grudnia, w Remi-
zie Ochotniczej 

Straży Pożarnej 
w Łagowie odby-
ła się uroczysta 
sesja Rady Gmi-
ny, na której wójt 
gminy Łagów 
Paweł Marwicki 
złożył ślubowanie 
i  tym samym ofi-

cjalnie rozpoczął pełnienie swojego 
urzędu. 

W obecności mieszkańców
W uroczystej sesji uczestniczyli 

mieszkańcy gminy oraz licznie za-
proszeni goście. Sesja Rady Gminy 
rozpoczęła się od uroczystego ode-
brania przez wójta Pawła Marwic-

kiego z rąk przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej 

Arkadiusza Sobieraja aktu 
wyboru na wójta gminy i ślu-
bowania przed Radą Gminy.

Obejmując urząd Wójta 
Gminy, uroczyście ślubu-
ję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi 

urząd sprawować będę tylko 

dla dobra publicznego i pomyśl-
ności mieszkańców gminy. Tak mi 
dopomóż Bóg – ślubował Paweł 
Marwicki w obecności Rady Gminy, 
sołtysów, przedstawicieli Powiatu 
Kieleckiego, dyrektorów szkół, księ-
dza proboszcza, zaproszonych gości 
i przybyłych mieszkańców gminy. 

Po zaprzysiężeniu przyszedł czas 
na przemówienie nowo wybra-
nego wójta, w  którym dziękował 
wszystkim mieszkańcom za udział 
w wyborach, jednocześnie deklaru-
jąc wytężoną pracę na rzecz gminy, 
by rozwijała się pomyślnie dla dobra 
jej mieszkańców. 

Liczne gratulacje
Gratulacje wójtowi złożyli m.in. 

Radni Rady Powiatu Kieleckiego 
Pani Danuta Żebrowska, Pan Bog-
dan Gierada, Pan Marian Partyka, 
dyrektorzy szkół, strażacy oraz koła 
gospodyń wiejskich a także przybyli  
na uroczystość mieszkańcy. 

Sesję zamknął Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Marek Bartkie-
wicz. Na koniec była okazja, by 
wszyscy przybyli mogli indywidual-
nie pogratulować wójtowi Pawłowi 
Marwickiemu jego sukcesu wybor-
czego oraz, by życzyć mu wytrwa-
łości i  sukcesów w  nadchodzącej 

kadencji.
Nowy wójt, nowa rada

Listopadowe wybory dały nam 
nie tylko nowego wójta. Zmienił 

się także niemal w połowie skład 
Rady Gminy.  

Na 15 osób w niej zasiadających 
z poprzedniego składu reelekcję 
uzyskała tylko ósemka. Pozostała 
siódemka to nowe persony.

Prezentujemy sylwetki wszyst-
kich naszych radnych oraz wójta.

A. Kędziora

W NUMERZE

Wystrzałowy
Sylwester 
na Rynku 
w Łagowie

Mieszkańcy gminy Łagów licznie 
zebrali się w nocy z 31 grudnia na 
1 stycznia na łagowskim rynku, by 
wspólnie pożegnać stary i przywitać 
Nowy Rok. Była muzyka, sztuczne 
ognie, a życzenia zgromadzonym 
osobiście złożył wójt Marwicki.

 Q Czytaj strona 3

Defibrylator 
oraz kamera 
termowizyjna 
dla strażaków.

Specjalne poduszki pneuma-
tyczne do podnoszenia dużych 
ciężarów, defibrylator do przy-
wracania akcji serca i kamerę ter-
mowizyjną przydatną w akcjach 
poszukiwawczych. Wszystko to 
otrzymali strażacy ochotnicy 
z gminy Łagów.

Sprzęt tak potrzebny do ratowa-
nia życia ludzkiego, został poświę-
cony podczas spotkania opłatko-
wego, które odbyło się w remizie 
w Łagowie.

 Q Czytaj strona 6 Q Czytaj na stronach 4-5



Szanowni mieszkańcy Gminy Łagów,

Dziś otrzymujecie Państwo do rąk pierwsze wydanie „Naszej Gazety 
Łagowskiej” w nowej szacie graficznej. Pragniemy w niej informować 
Was o najważniejszych sprawach i wydarzeniach naszej gminy. Chcemy 
byście wiedzieli nad czym pracujemy i jakie są efekty tego co robimy. 

Dlatego począwszy od tego numeru pismo będzie się ukazywało 
regularnie jako miesięcznik. Postanowiliśmy, że gazeta będzie zawierała 
mniej stron, ale za to będzie wydawana częściej by niezbędne informacje 
dotarły do Państwa na czas. 

Mam nadzieję, że nowa „Nasza Gazeta Łagowska”, spełni Państwa 
oczekiwania zarówno pod względem merytorycznym i graficznym. 

Życzę miłej lektury
Paweł Marwicki  

wójt Gminy Łagów
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Kanalizacja w Płuckach
już wybudowana

Zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w msc. Płucki. 

W ramach zadania pn. „Budowa sieci  kana-
lizacji sanitarnej  w msc. Łagów, Płucki” zostały 
wykonane kompleksowe roboty budowlane zwią-
zane z rozbudową infrastruktury kanalizacji sani-
tarnej w msc. Płucki, Łagów. W ramach operacji 
została wybudowana kanalizacja sanitarna wraz 
z przykanalikami, pompowniami przydomowymi, 
pompowniami sieciowymi, rurociągami tłoczny-
mi oraz zasilaniem w energię elektryczną w msc. 
Płucki. 

Powstało ponad 10 km sieci kanalizacyjnej 
na terenie sołectwa Płucki wraz z budową 6 szt. 
sieciowych przepompowni ścieków. W celu od-
prowadzenia ścieków do istniejącej komunalnej 
oczyszczalni ścieków w  Łagowie wybudowano 
ponad kilometr sieci tłocznej wraz z modernizacją 
trzech sztuk sieciowych przepompowni ścieków 
w miejscowości Łagów. 

Wartość wykonywanych i odebranych prac 
wyniosła blisko 4 mln zł, z czego 2,1 mln gmina 
otrzymała w ramach działania „Podstawowe usłu-
gi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2017–2013.

Inwestycja jest początkiem dużego projektu, 
mającego na celu skanalizowanie kolejnych miej-
scowości: Zamkowa Wola, Złota Woda. 

W br. roku rozpoczną się prace związane z budo-
wą kanalizacji na terenie sołectwa Zamkowa Wola. 
Zadanie związane z budową kanalizacji w msc. 
Zbelutka Nowa, Stara Zbelutka, Sadków, Gęsice, 
Melonek, Ruda, Duraczów jest planowane do reali-
zacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej. Gmina posiada pełną dokumentację 
w tym zakresie oraz pozwolenie na budowę.

Rolniku! Odzyskaj
pieniądze z akcyzy

Wójt Gminy Łagów przypomina, że w 2015 
r. kolejny raz rolnicy mogą odzyskać część 

pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego 
używanego do produkcji rolnej. Podobnie jak 
w poprzednich latach wnioski będzie można skła-
dać w dwóch okresach:

- w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lute-
go 2015 r. wraz z fakturami (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2014 do 31 stycznia 2015 
r.

- w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 
r. wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2015 
roku wynosi 0,95 złotego do jednego litra oleju 
napędowego zużytego do produkcji rolnej. Zwrot 
podatku akcyzowego maksymalnie może wynieść 
81,70 złotego za jeden hektar użytków rolnych.

Druk wniosku jest załącznikiem do rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
28 czerwca 2013 r. (poz.789) i jest dostępny do 
pobrania na stronie internetowej urzędu, lub 
w siedzibie Urzędu Gminy Łagów na parterze 
w pokoju 5.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego moż-
na także pobrać przez internet ze strony Urzędu 
Gminy w Łagowe - www.lagowgmina.pl. 

Czekamy na 
Państwa opinie

Drodzy Czytelnicy. Dziś oddajemy w Wasze 
ręce pierwszy numer „Naszej Gazety Łagow-

skiej” w nowej szacie graficznej. 
Mamy nadzieję, że bardziej nowoczesny układ 

gazety przypadnie Państwu do gustu. 
Żywimy wielką nadzieję że poruszane przez 

nas tematy sprawią, iż na stałe zagościmy w Pań-
stwa domach. 

Czekamy na Wasze opinie i propozycje tema-
tów, którymi powinniśmy się zająć. 

Piszcie na adres: Redakcja „Naszej Gaze-
ty Łagowskiej”, ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów,  
e-mail: akedziora@lagowgmina.pl lub dzwońcie pod 
numer telefonu  41 30 74 603.

Zespół redakcyjny
„Naszej Gazety Łagowskiej”

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: 1000 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. 



Nie odśnieżyli?
Zadzwoń i zgłoś!

Zima w tym roku co prawda 
wyjątkowo łagodna, ale mimo 

to potrafi dać się we znaki. Dlate-
go prosimy o zgłaszanie ewentu-
alnych opóźnień w odśnieżaniu 
gminnych dróg.

Urząd Gminy w Łagowie, ul. 
Iwańska 11, 26-025 Łagów, nu-
mery stacjonarne: (41) 30-74-121 
w.29 - Referat Gospodarki Komu-
nalnej, (41) 30-74-033 w.29 - Refe-
rat Gospodarki Komunalnej

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

Toaleta także dla 
niepełnosprawnych

Zakończył się remont łazienki 
w Ośrodku Zdrowia w Starej 

Zbelutce. Z toalety mogą teraz 
korzystać także osoby niepełno-
sprawne. 

W ramach przeprowadzonych 
prac wykonano remont, który 
obejmował roboty rozbiórkowe, 
murarskie, posadzkowe, roboty 
związane z przygotowaniem ścian 
i sufitów, podłóg, wymianę stolar-
ki drzwiowej, prace instalacyjne 
w zakresie instalacji elektrycznej  
i instalacji ściekowej. 
W celu dostosowania pomiesz-
czenia WC dla osób niepełno-
sprawnych przebudowano m.in. 
ściankę działową oraz zamonto-
wano szersze drzwi wyposażone  
w samozamykacz. Całkowity koszt 
przeprowadzonych prac moderni-
zacyjnych wyniósł 12 400 zł. Kwo-
ta ta w całości pochodziła z budżetu 
gminy.
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Wystrzałowy Sylwester na rynku
Mieszkańcy gminy Łagów licznie zebrali się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia na 
łagowskim rynku, by wspólnie pożegnać stary i przywitać Nowy Rok. Była muzyka, 
sztuczne ognie, a życzenia zgromadzonym osobiście złożył wójt Paweł Marwicki.

Zgodnie z tradycją i tym 
razem mieszkańcy gminy 
Łagów w nocy z 31 grudnia 
2014 r. na 1 stycznia 2015 r. 
na Rynku w Łagowie witali 
hucznie Nowy Rok. 

Podczas ostatnich minut starego 
roku i pierwszą godzinę nowego 

roku wszystkich zgromadzonych na 
Rynku mieszkańców bawił zespół 
Military Music Band.

Tuż przed godziną 24 życzenia 
noworoczne wszelkiej pomyślno-
ści i  szczęścia w nowym 2015 roku 
w imieniu swoim i Przewodniczą-
cego Rady Gminy Łagów złożył 
przybyłym Wójt Gminy Łagów Pan 

Paweł Marwicki. Po czym zaprosił 
wszystkich na pokaz sztucznych 
ogni, które po wspólnym odliczeniu 
wystrzeliły, rozświetlając na długo 
niebo nad łagowskim Rynkiem. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za wspólne powitanie Nowego 
2015 Roku.

/A.K./

 Q Liczne grono mieszkańców gminy bawiło się w sylwestrową noc na łagowskim rynku.

Będzie targowisko  
z prawdziwego zdarzenia
Zakończył się pierwszy  
etap prac związanych  
z przebudową targowiska  
w Woli Łagowskiej.  
Niebawem budowlańcy 
pojawią się w tym miejscu 
ponownie, by wykonać 
kolejne roboty. Gmina na 
przebudowę placu targowego 
otrzymała dofinansowanie  
w wysokości miliona złotych.

Przebudowa targowiska w miej-
scowości Wola Łagowska - to 

nazwa projektu na realizację którego 
gmina Łagów w 2014 roku otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości mi-
liona złotych. Operacja realizowana 

jest w ramach działania „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

W grudniu 2014 r. zakończył się 
pierwszy etap prac w ramach któ-
rego zostały częściowo wykonane 
roboty ziemne, podbudowy i robo-
ty nawierzchniowe oraz kanalizacja 
deszczowa.  Koszt prac wykonanych 
w ramach pierwszego etapu wyniósł 
54.377,94 zł. 

Przeprowadzone prace wpłyną 
na lepsze funkcjonowanie placu tar-
gowego a w przyszłości całkowicie 
zmienią wizerunek i funkcjonowa-
nie targowiska. 

Program realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Pomoce dydaktyczne, sprzęt 
audiowizualny, meble, 
wyposażenie placów zabaw  
i wiele innych rzeczy wartości 
kilkuset tysięcy złotych trafiło 
do „zerówek” w Piotrowie, 
Zbelutce, Łagowie i Lechówku.

Gmina Łagów zakończyła realizacje 
projektu Doposażenie oddziałów 

przedszkolnych „0” w SP w Piotrowie, 
SP w Zbelutce, SP w Łagowie i Filii 
w Lechówku, który otrzymał dofinan-
sowanie z Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego - Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego w wyso-
kości ponad  387.708 złotych. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu od-
działy przedszkolne otrzymały nowe 
wyposażenie pomieszczeń, m.in. do 
potrzeb maluchów i personelu dosto-

sowano i zmodernizowano toalety. 
Do placówek objętych projektem trafił 
nowy sprzęt do utrzymania czystości, 
sprzęt i wyposażenie kuchenne, meble 
wypoczynkowe dla dzieci, meble szat-
niowe oraz meblościanki przedszkolne 
i rolety okienne. Ponadto dzieci otrzy-
mały nowe pomoce dydaktyczne, arty-
kuły plastyczne i zabawki. Do oddzia-
łów zakupiono również nowy sprzęt 
ICT, audiowizualny, tablice interaktyw-
ne i kserokopiarki. Dodatkowo dzięki 
dofinansowaniu doposażono istniejące 
przy szkołach place zabaw w spręży-
nowce, karuzele, huśtawki, piaskowni-
ce, domki z przeplotniami, zjeżdżalnia-
mi i ściankami wspinaczkowymi. 

Realizacja zadania wpłynęła na pod-
niesienie standardu oddziałów przed-
szkolnych, w celu dostosowania ich do 
opieki nad dziećmi 3- oraz 4-letnimi.

Setki tysięcy dla oddziałów 
przedszkolnych „0”
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Marek Bartkiewicz
Przewodniczący Rady Gminy. Ma 33 lata, 

żonaty, wykształcenie wyższe, magister fizyki, 
odbył także studia podyplomowe w zakre-
sie prawa zamówień publicznych oraz audyt 
wewnętrzny i kontrola finansowa. W latach 
2006-2008 nauczyciel fizyki w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach. Od 
2008 r. pracuje w Urzędzie Marszałkowskim 
w Kielcach. Radny Gminy Łagów od roku 
2006. W minionej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Radny 
Okręgu Wyborczego: Płucki, Małacentów. W wyborach zdobył 122 głosy.

Ma 62 lata, wykształcenie zasadnicze zawo-
dowe. Żonaty.

Funkcję radnego Rady Gminy Łagów spra-
wuje już piątą kadencję.

W Radzie Gminy pełni funkcję Przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej

Reprezentuje mieszkańców sołectwa Wola 
Łagowska.

W czasie ostatnich wyborów zdobył 115 
głosów.

Ma 31 lat, zamężna, mąż Dariusz, dwie córki 
Ola i Oliwia. Ukończyła Uniwersytet Humani-
styczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach – kierunek ekonomia.

Funkcję radnej sprawuje po raz pierwszy. Re-
prezentuje mieszkańców sołectw: Nowy Staw, 
Winna, Duraczów, Gęsice.

Zainteresowania: rękodzieło i fundusze euro-
pejskie. 

W wyborach zdobyła  94 głosy.

Ma 35 lat, żonaty, dwoje dzieci. Wykształ-
cenie wyższe - historyk, absolwent Akademii 
Świętokrzyskiej. Studia podyplomowe na Po-
litechnice Świętokrzyskiej na kierunku Przy-
sposobienie obronne oraz w Wyższej Szkole 
Świętokrzyskiej na kierunku Resocjalizacja  
z socjoterapią. W latach 2008-2014 nauczyciel-
-wychowawca. Funkcję radnego Rady Gminy 
sprawuje po raz pierwszy. Reprezentuje miesz-
kańców sołectwa Stara Zbelutka. W wyborach zdobył 70 głosów.

Ma 53 lata, żonaty, dwóch synów, Wykształce-
nie zasadnicze zawodowe.
Na co dzień pracuje w Spółdzielni Mieszka-
niowej „Wichrowe Wzgórze” w Kielcach.
Wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo 
rolne.  Prowadzi również Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów.
Funkcję radnego Rady Gminy  sprawuje 
czwartą kadencję.
Reprezentuje mieszkańców sołectwa Czyżów. W ostatnich wyborach 
zdobył 107 głosów.

Ma 51 lat, żonaty, troje dzieci. Wykształce-
nie zasadnicze zawodowe. 

Funkcję radnego Rady Gminy sprawuje 
drugą kadencję.

Prowadzi gospodarstwo rolne, jest straża-
kiem ochotnikiem w Jednostce  OSP Sadków.

Reprezentuje mieszkańców sołectwa Sad-
ków. 

W wyborach zdobył  91 głosów.
Interesuje się sportem, szczególnie tenisem stołowym oraz piłką nożną.

Paweł Marwicki - wójt gminy Łagów
Ma 41 lat. Jest żonaty, ma syna. Ukończył Akademię Ekonomiczną 

w Krakowie na Wydziale Ekonomii, a także Politechnikę Rzeszowską - 
Wydział Zarządzania i Marketingu oraz studia podyplomowe z rachun-
kowości na UMCS w Lublinie. Dwie kadencje był zastępcą wójta gminy 
Łagów. Ostatnie cztery lata przepracował na stanowisku wicewójta Górna. 

Ewelina Łata

Mirosław Duda

Czesław Masternak

Tadeusz Kotwa

Wojciech Błosiński 

Ma 37 lat, żonaty, dwoje dzieci, wykształ-
cenie wyższe. Na co dzień pracuje w Areszcie 
Śledczym w Kielcach. 

Funkcje radnego Rady Gminy sprawuje po 
raz pierwszy.

Reprezentuje mieszkańców sołectwa Sędek, 
Złota Woda.

W wyborach zdobył 96 głosów.
Interesuje się motoryzacją.

Paweł Machul

Oni decydują o losach naszej gminy

Nowy wójt, Paweł Marwicki, 
to osoba znana w naszej 
gminie i znająca problemy 
mieszkańców. Przez dwie 
kadencje pełnił funkcję 
zastępcy wójta gminy Łagów, 
później cztery lata takie 
samo stanowisko piastował 
w Górnie. Teraz po wygraniu 
jesiennych wyborów będzie 
rządził gminą Łagów przez 
najbliższe cztery lata.

Wybory przyniosły spore zmia-
ny także w Radzie Gminy Łagów. 
Zasiadło w niej aż siedem nowych 
osób, z czego sześcioro pierwszy raz 
w życiu. 

Osiem osób to ludzie, którzy peł-
nili funkcję radnego gminy Łagów  
w poprzedniej kadencji.

O wszystkich zebraliśmy garść 
podstawowych informacji. To lu-
dzie mający wpływ na los gminy.

/A.P./

Nowa powyborcza rzeczywistość. Paweł Marwicki został wójtem Łagowa. Inaczej wygląda skład Rady 
Gminy. Prezentujemy sylwetki ludzi, którzy przez cztery lata będą decydować o losach naszej małej ojczyzny.
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Zdzisław Zwoliński

Ma 46 lat  wykształcenie wyższe.
Pracuje jako nauczyciel w Gminnym Ze-

spole Szkół w Łagowie.
Działacz społeczny i samorządowy. Radny 

od 1998 roku. Prezes dwóch Stowarzyszeń.
Żonaty, trójka dzieci. Zamieszkały od uro-

dzenia w Łagowie. Reprezentuje mieszkańców 
sołectwa Łagów.

W wyborach zdobył 95 głosów.
Hobby: działalność społeczna i podróże.

Jan Domański

Ma  57 lat, jest żonaty, ma czworo dzieci. 
Posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe - 
kierowca. Na co dzień prowadzi  gospodarstwo 
rolne.

Funkcję radnego sprawuje trzecią kadencję.
Reprezentuje mieszkańców sołectwa Wi-

śniowa, Zamkowa Wola.
W czasie ostatnich wyborów samorządo-

wych zdobył 113 głosów.

Waldemar Sitarski 
Ma 38  lat, żonaty, dwóch  synów.
Wykształcenie  zasadnicze zawodowe.
Prowadzi własną działalność gospodarczą.
Funkcję radnego Rady Gminy sprawuje 

drugą kadencję.
Reprezentuje mieszkańców sołectwa 

Piotrów. W Radzie Gminy pełni funkcję Prze-
wodniczącego Komisji Budżetu, Planowania 
i Finansów. 

W ostatnich wyborach samorządowych zdobył 95 głosów. 
Interesuje się sportem oraz motoryzacją.

Bogusław Siwonia

Ma 57 lat, jest żonaty, posiada troje dzieci.
Wykształcenie zasadnicze zawodowe - rol-

nik.
Funkcję radnego Rady Gminy Łagów spra-

wuje trzecią kadencję.
Reprezentuje mieszkańców sołectw: Melo-

nek, Zbelutka Nowa.
W czasie ostatnich wyborów samorządo-

wych zdobył 79 głosów.

Stanisław Rycombel

Ma 48 lat, żonaty. Posiada średnie wykształ-
cenie. 

Jest przedsiębiorcą, prowadzi własną dzia-
łalność  gospodarczą.

Funkcje radnego Rady Gminy sprawuje po 
raz pierwszy.

Reprezentuje mieszkańców sołectwa Lechó-
wek. W wyborach zdobył 55 głosów.

Izabela Garbacka-Łach

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Ma 58 lat, czworo dzieci, jest mężatką.
Posiada wykształcenie średnie, prowadzi 

gospodarstwo rolne i jednoosobową działal-
ność gospodarczą.

Od 2011 roku jest sołtysem sołectwa Łagów.
Funkcję radnej Rady Gminy sprawuje po 

raz pierwszy. Została wybrana na Wiceprze-
wodniczącą Rady Gminy Łagów. Reprezentuje 
mieszkańców sołectwa Łagów. W wyborach zdobyła 91 głosów.

Józef Wójcik
Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Ma 53 

lata, żonaty, czworo  dzieci. 
Posiada wykształcenie  średnie. Prowadzi 

gospodarstwo rolne, specjalizuje się w hodowli 
krów mlecznych. 

Funkcję radnego Rady Gminy sprawuje III 
kadencję. 

Delegat do Izby Rolniczej z Gminy Łagów  
II kadencję.

Reprezentuje mieszkańców sołectwa Piotrów. W wyborach zdobył 107 
głosów. Zainteresowania: wędkarstwo.

Hanna Ozdoba
Ma 48 lat, mężatka, ma dwóch synów. 
Wykształcenie wyższe, z zawodu pielęgniar-

ka. Na co dzień pracuje w Niepublicznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej w   Łagowie.

Funkcję radnej w Radzie Gminy sprawuje 
po raz pierwszy. W Radzie Gminy pełni funk-
cję Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Bez-
pieczeństwa Publicznego, Pomocy Społecznej 
i Bezrobocia. Reprezentuje mieszkańców so-
łectwa Łagów. W ostatnich wyborach samorządowych zdobyła 88 gło-
sów.
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Wyjątkowy koncert kolęd i pastorałek  
w łagowskim kościele parafialnym 
Wykonawcami wielu miłych naszym sercu utworów byli: młodzież szkolna z Łagowa, Zbelutki, Czyżowa, 
Rudy, Piotrowa, Punkt Przedszkolny „Tęcza” z Łagowa, Koła Gospodyń Wiejskich z Sędka, Sadkowa, Czyżowa, 
Piotrowa, Płucek, Lechówka, Zespół Wolanie oraz chór parafialny z Łagowa. 

Wyjątkowa, rodzinna 
atmosfera towarzyszyła 
Koncertowi kolęd i pastorałek, 
który odbył się  
w kościele w Łagowie. 

W niedzielę, 18 stycznia br. mie-
liśmy przyjemność spotkać 

się na Koncercie kolęd i pastorałek 
w wykonaniu lokalnych Kół Gospo-
dyń Wiejskich oraz młodzieży szkol-
nej. Koncert tradycyjnie odbył się 
w kościele parafialnym p.w. św. Mi-
chała Archanioła w Łagowie. 

Wykonawcami  wielu miłych na-
szemu sercu utworów byli: młodzież 
szkolna z Łagowa, Zbelutki, Czyżowa, 
Rudy, Piotrowa, Punkt Przedszkolny 
„Tęcza” z Łagowa, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Sędka, Sadkowa, Czy-
żowa, Piotrowa, Płucek, Lechówka, 
Zespół Wolanie oraz chór parafialny 
z Łagowa. 

Na zakończenie wójt gminy Ła-
gów Paweł Marwicki, wspólnie z ks. 
Jerzym Beksińskim, proboszczem pa-
rafii w Łagowie, podziękowali i po-
gratulowali wszystkim uczestnikom 
koncertu za przepięknie wykonane 
utwory i wręczyli statuetki oraz po-
dziękowania, a  wszystkim zebranym 
dziękowali za wspólnie spędzony czas. 

Zwieńczeniem koncertu, który 
podtrzymuje tradycję bożonarodze-
niowego radosnego śpiewania było 

z inicjatywy Księdza Proboszcza Je-
rzego Beksińskiego wspólne wykona-
nie pastorałki pt. „Kolęda dla nieobec-
nych”. 

W to wspólne śpiewanie włączyło 

się wielu mieszkańców naszej gminy 
i w ten wyjątkowy, styczniowy wieczór 
łagowski kościół brzmiał najpiękniej-
szymi polskimi kolędami i pastorałka-
mi.            /A.K./

 Q Koncertowi jak co roku towarzyszyła wyjątkowa atmosfera.

Wigilia strażacka z prezentami ratującymi ludzkie życie
Uroczyste spotkanie 
opłatkowe dla strażaków  
z całej gminy odbyło się 28 
grudnia w remizie w Łagowie. 
Poświęcono nowy sprzęt 
zakupiony dla jednostek OSP.

Spotkanie było doskonałą okazją do 
podsumowania działalności dru-

hów w mijającym roku. W spotkaniu 
uczestniczyli ks. Jerzy Beksiński, pro-
boszcz parafii w Łagowie, ks. kapelan 
Marek Bieniasz, proboszcz parafii 
w Piórkowie, ks. Rafał Kasprzyk wi-
kariusz parafii w Łagowie, Mirosław 
Pawlak, poseł na Sejm RP, Paweł Mar-
wicki, wójt gminy Łagów, st. bryg. 
Robert Sabat, z-ca Komendanta Miej-
skiego PSP w Kielcach, Ireneusz Żak, 
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Kielcach, Bogdan Giera-
da, członek Zarządu Powiatu Kielec-
kiego, Robert Szwagierczak, kierow-
nik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji 
i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS 

w Kielcach, Marek Bartkiewicz, prze-
wodniczący Rady Gminy Łagów, Pani 
Małgorzata Sitarz Skarbnik Gminy 
Łagów, dh Paweł Garstka , Prezes Za-
rządu OSP w Łagowie wraz z druhami 
i młodzieżową drużyną pożarniczą, 
dh Władysław Łata Prezes Zarządu 
OSP w Sadkowie wraz z druhami, 
dh Kamil Kargul Prezes Zarządu 
OSP w Sędku wraz z druhami, dh 
Piotr Domagała Prezes Zarządu OSP  
w Piotrowie wraz z druhami. 

Kamera termowizyjna  
i defibrylator
Przy okazji tego spotkania obec-

ni na nim księża dokonali uroczy-
stego poświęcenia nowego sprzętu 
dla jednostki OSP w Łagowie, który 
w znacznym stopniu zwiększy jej 
możliwości operacyjne. 

Druhowie z Łagowa powiększy-
li swoje wyposażenie o następujący 
sprzęt: 

- zestawy poduszek wysokociśnie-
niowych do podnoszenia ciężkiego 

sprzęt, których zakup pochodził ze 
środków własnych jednostki OSP 
Łagów, ze środków finansowych Kra-
jowego Systemu Ratownictwa Gaśni-
czego oraz ze środków KRUS OR/
Kielce;

- kamerę termowizyjną wyjątkowo 
ważne i wszechstronne urządzenie 
ratownicze, która będzie mogła być 
używana podczas najtrudniejszych 
akcji. Dzięki niej będzie można 
określić dokładnie gdzie znajduje się 
źródło pożaru i jaka jest jego tempe-
ratura. Na jej zakup jednostka OSP 
w Łagowie otrzymała dofinansowa-
nie z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Kielcach

- defibrylator sfinansowany ze 
środków finansowych Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Kielcach oraz 
KRUS OR/Kielce. 

Dodatkowo jednostka OSP z Ła-
gowa pozyskała za pośrednictwem 
Komendy Miejskiej Policji w Kiel-
cach od Komendy Wojewódzkiej Po-

licji w Kielcach samochód osobowo-
-terenowy Land Rover. 

Na uroczystym poświęceniu za-
proszeni goście pogratulowali straża-
kom nowego pojazdu i sprzętów oraz 
wyrazili szczere podziękowania tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
ich pozyskania.

Strażacy dziękowali
W imieniu jednostki, która otrzy-

mała nowe wyposażenie głos zabrał 
Prezes Zarządu OSP w Łagowie dh 
Paweł Garstka. Podziękował on za 
wsparcie i pomoc w pozyskaniu no-
wego samochodu i sprzętu, które uła-
twią znacznie prowadzenie działań 
ratowniczych m.in. na terenie gminy 
Łagów. 

Następnie w dalszej części spo-
tkania wszyscy wzajemnie podzielili 
się opłatkiem. Nie zabrakło wzajem-
nych życzeń, serdecznych uścisków 
i uśmiechów. Spotkanie zakończyła 
wspólna uroczysta kolacja.

/A.K./
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Połamali się opłatkiem
Spotkanie opłatkowe Koła Gospo-

dyń Wiejskich i  druhów Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Piotrowa.

W sobotni wieczór, 20 grudnia 
2014 roku Koło Gospodyń Wiej-
skich i  druhowie OSP z Piotrowa 
zorganizowali uroczyste spotkanie 
opłatkowe. 

To wyjątkowe spotkanie, które 
odbywa się tylko raz w roku roz-
poczęła Przewodnicząca Koła Pani 
Maryla Domagała, witając wszyst-
kich przybyłych gości.  W spotka-
niu uczestniczyli: Wójt Gminy Ła-
gów Pan Paweł Marwicki, Członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego Pan 
Bogdan Gierada, Skarbnik Gminy 
Łagów Pani Małgorzata Sitarz oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Ła-
gów Pan Marek Bartkiewicz wraz 

z radnymi Rady Gminy Łagów. 
Organizatorzy oraz zaproszeni 

goście zgodnie z naszą polską trady-
cją połamali się opłatkiem, składając 
sobie przy tym życzenia świąteczne 
i noworoczne. Wszyscy zebrani włą-
czyli się także do wspólnego kolędo-
wania. 

Miłym zaskoczeniem zwłasz-
cza dla najmłodszych uczestników 
spotkania, którzy należą do mło-
dzieżowej drużyny pożarniczej były 
prezenty ufundowane przez druhów 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Pio-
trowa i członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Wieczór upłynął w miłej atmos-
ferze przy rozmowie,  kolędach 
i pysznych potrawach wigilijnych.

/A.K./

Bezpłatne badania dla pań
Mieszkanki naszej gminy będą mogły wykonać badania mammogra-

ficzne i cytologiczne bez konieczności wyjeżdżania poza Łagów. Na doda-
tek całkowicie bezpłatnie.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza w dniach 23-24 luty 
2015 mieszkanki Łagowa i okolic na bezpłatne badania mammograficzne  
dla kobiet w wieku 50-69 lat i cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat.

Badania wykonywane będą w nowoczesnym cytomammobusie.  
stacjonującym przy Ośrodku Zdrowia w Łagowie.

Kontakt telefoniczny: 661-911-300. Serdecznie zapraszamy!

Wybieramy nowych sołtysów
2 lutego od spotkania w Płuckach rozpoczyna się cykl zebrań wiejskich, 

podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw będą wybierali sołtysów 
i rady sołeckie. Zgodnie z § 24 Statutu Sołectwa, pierwsze zebranie wiejskie 
po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, na którym ma być dokonany 
wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy w terminie 
nie później niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji Rady Gminy. 

By nasze życie było bezpieczne
„Uczyńmy nasze życie bezpiecznym” pod takim hasłem przy okazji 

zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka przy współpracy Wójta Gminy 
Łagów Pana Pawła Marwickiego policjanci z Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Kielcach oraz przedstawiciele KRUS OR/Kielce prowadzili w dniu 
20.01.2015 r. w Remizie OSP w Łagowie działania profilaktyczne ukierun-
kowane na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, szczególnie 
w obszarze niezabudowanym oraz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dla 
dorosłych mieszkańców gminy Łagów. 

Głównym celem tej akcji, było zwiększenie świadomości pieszych w po-
prawie bezpieczeństwa na drogach. Policjanci w sposób przystępny, prze-
konujący i atrakcyjny przypominali osobom starszym o zasadach porusza-
nia się po drogach. Apelowali również o noszenie po zmroku elementów 
odblaskowych nawet w terenie zabudowanym. Policjanci uświadamiali 
seniorów, także w zakresie jak ustrzegać się przed oszustwami rodzaju „na 
wnuczka”. 

Druga część 
spotkania po-
święcona była 
prezentacji mul-
timedialnej pro-
wadzonej przez 
Pana Roberta 
Szwag iercza ka 
z KRUS OR/Kiel-
ce, a dotyczyła 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych oraz re-
habilitacji leczniczej organizowanej za pośrednictwem KRUS. 

Na zakończenie spotkania organizatorzy rozdawali odblaskowe opaski, 
zawieszki do samochodów oraz poradniki na temat bezpiecznej jazdy sa-
mochodem i bezpiecznego poruszania się po drodze przez pieszych. 

Spotkanie zakończył wspólny słodki posiłek, za który serdecznie dzię-
kujemy paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowa, Sadkowa, Płucek  
i Czyżowa.     /A.K/

HARMONOGRAM  ZEBRAŃ  WIEJSKICH – 2015 r.
Data Sołectwo Godz. Miejsce
02.02. Płucki 1730 Remiza OSP Łagów

04.02 Duraczów 1600 Szkoła Podst. Ruda

04.02 Melonek 1800 Szkoła Podst. Ruda

05.02. Gęsice 1630 Szkoła Podst. Ruda

07.02. Nowa  Zbelutka 1600 Szkoła Podst. Stara Zbelutka

07.02. Stara Zbelutka 1800 Szkoła Podst. Stara Zbelutka

08.02. Złota Woda 1600 Pan Mirosław Bera

08.02. Piotrów 1800 Szkoła Podst. Piotrów

10.02. Winna 1600 mieszkanie  sołtysa

10.02. Nowy Staw 1800 mieszkanie  sołtysa

11.02. Małacentów 1600 mieszkanie sołtysa

11.02. Lechówek 1800 Szkoła Podst. Lechówek

12.02. Sędek 1600 Szkoła Podst. Sędek

12.02. Czyżów 1800 Szkoła Podst. Czyżów

13.02. Sadków 1600 Remiza OSP Sadków

13.02. Wola Łagowska 1800 Remiza OSP Łagów

15.02. Łagów 1700 Remiza OSP Łagów

16.02. Wiśniowa 1600 mieszkanie sołtysa

16.02. Zamkowa Wola 1800 Szkoła Podst. Paprocice 

 Q Podczas spotkania opłatkowego.

Życzyli im wytrwałości

W radosnej i życzliwej atmos-
ferze odbyło się spotkanie 

opłatkowe Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz grupy AA i członków ich 
rodzin, w którym uczestniczył Wójt 
Gminy Łagów Paweł Marwicki oraz 
Skarbnik Gminy Łagów Małgorzata 
Sitarz.  

Na wstępie Wójt Gminy Łagów 
Paweł Marwicki szczególne cie-
płe słowa wsparcia skierował do 
członków grupy AA, którym po-
gratulował wytrwałości w swoim 
postępowaniu oraz życzył  z oka-
zji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia, pogody ducha, siły, 
życzliwości i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i  zawodowym. 
Jednocześnie podziękował za przy-
bycie oraz za przygotowanie spotka-
nia wigilijnego. 

Do życzeń dołączyli się także za-
proszeni goście, a następnie wszyscy 
uczestnicy spotkania połamali się 
tradycyjnym opłatkiem i wspólnie 
zasiedli do wigilijnego stołu. Spotka-
nie stało się okazją do wspomnień, 
podsumowań mijającego roku oraz 
snucia planów na nadchodzący rok 
2015. 

/A. K./

 Q Podczas spotkania najczęściej życzono obecnym wytrwałości.



W SKRÓCIE

Nowy-stary prezes
klubu ŁKS Łagów.
Z końcem 2014 roku upłynęła  

kadencja zarządu stowarzyszenia 
ŁKS Łagów. Na walnym zgroma-
dzeniu sprawozdawczo-wybor-
czym członkowie stowarzyszenia 
wybrali prezesa, którym ponownie 
został Grzegorz Siwoń.

Nowy-stary prezes powołał do 
zarządu kolejne 4 osoby. 

Skład zarządu przez najbliższe 
cztery lata będzie wyglądał nastę-
pująco: 

prezes - Grzegorz Siwoń, 
wiceprezes ds. finansowych - 

Marek Brudek, 
skarbnik - Paweł Skowron, 
sekretarz- Paweł Pustuła, 
członek zarządu - Rafał Borek. 

Mamy nadzieję, że obecna kaden-
cja będzie obfitowała w sukcesy 
sportowe zarówno na poziomie 
seniorskim jak również młodzie-
żowym.

IV ligowcy 
rozpoczęli 
treningi.

15 stycznia przygotowania do 
rundy rewanżowej rozpoczęli za-
wodnicy ŁKS Łagów występujący 
w IV lidze. 

Podopieczni trenera Rafała Go-
łofita, na pierwszych zajęciach od-
byli 30-minutową przebieżkę. 

Na zajęcia stawiło się 20 zawod-
ników w tym pięciu nowych gra-
czy K. Majcherczyk, Ł Rechowicz, 
D. Gardynik, A. Sęk i J. Stachura 
którzy będą reprezentować barwy 
ŁKS. Niestety drobne kontuzje 
uniemożliwiły udział w zajęciach 
A.Brudkowi oraz J.Stachurze. 

W treningu nie mogli wziąć 
udziału z powodów osobistych 
M.Rafalski,R.Wilk,M.Witkowski 
i D.Łata

- Celem drużyny na wiosnę jest 
spokojne utrzymanie się w IV li-
dze - informują władze klubu.
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SEGDA Stopnica zdobyła 
puchar wójta gminy Łagów
IX Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Łagów rozstrzygnięty. Zacięta walka 
w rundzie finałowej turnieju. O zwycięstwie zdecydowały rzuty karne.

Drużyna „SEGDA” Stopnica 
zwyciężyła w IX Halowym  
Turnieju o Puchar Wójta  
Gminy Łagów.

W finale zespół ze Stopnicy po-
konał „CK Med Kielce” po rzutach 
karnych 3:2 w regulaminowym cza-
sie gry padł remis 3:3 (2:2). 

Trzecie miejsce zajęła druży-
na „TYPY”, która w ,,finale po-
cieszenia’’ pokonała „Volturi 

Piotrów” po rzutach karnych 2:0  
w regulaminowym czasie padł remis 
4:4 (3:3).

Finał:
SEGDA Stopnica - CK Med Kiel-

ce 3:3 (2:2) 3:2 k.
Mecz o trzecie miejsce
Typy - Volturi Piotrów 4:4 (3:3) 

2:0k
Nagrody Indywidualne:
Najlepszy strzelec: Kamil Czarne-

ci (Football Fighters) 16 bramek

Najlepszy zawodnik: Michał Wilk 
(CK Med Kielce)

Najlepszy Bramkarz: Marcin Pio-
trowski (SEGDA Stopnica)

Najlepszy obrońca: Marcin Wasik 
(Volturi Piotrów)

Najlepszy młodzieżowiec: Łukasz 
Bęben (Typy)

Najlepszy zawodnik +35: Ryszard 
Krawczyk (Volturi Piotrów)

Najładniejsza bramka: Mateusz 
Żak (Nova Sport).

 Q Football Fighters  Q SEGDA Stopnica.

 Q Drużyna Typy.  Q Drużyna Olafy.

 Q Drużyna Volturi Piotrów.  Q Drużyna Nova Sport.

 Q Drużyna Lisów.  Q Drużyna CK Med Kielce.


