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Spotkanie opłatkowo-
noworoczne  
druhów z gminy 
Łagów

Jak co  roku, delegacje wszyst-
kich gminnych jednostek OSP 
z  terenu gminy Łagów uczest-
niczyły w  spotkaniu noworocz-
no-opłatkowym z  władzami sa-
morządowymi, na  czele z  Panem 
Bogdanem Gieradą Członkiem 
Zarządu Powiatu Kieleckiego, 
Panem Pawłem Marwickim Wój-
tem Gminy Łagów i  jednocześnie 
Prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w  Łagowie oraz 
Panem Markiem Bartkiewiczem 
Przewodniczącym Rady Gminy 
Łagów.

 Q Czytaj na str. 2

Sylwester 2016/2017

Jak co roku i  tym razem licz-
nie przybyli mieszkańcy gminy, 
przywitali Nowy Rok na Rynu 
w  Łagowie. Wszystkich do tańca 
w  rytmie największych przebo-
jów dyskotekowych porwał zespół 
„Rocopolo”.

 Q Czytaj na str. 3

Za nami piękny wieczór 
kolęd i pastorałek!

 Q Mieszkańy gminy Łagów i zaproszeni goście podczas Koncertu Kolęd i Pastorałek

W niedzielny wieczór, tj. 08 stycznia 2017 r. 
Kościół  pw. Św. Michała Archanioła w Łagowie 
rozbrzmiewał muzyką najpiękniejszych kolęd 
i pastorałek. Odbył się bowiem wtedy Koncert 
Kolęd i Pastorałek, w którym wzięło udział 

wielu niezywkle utalentowanych młodych 
i starszych artystów, którzy miejmy nadzieję 
jeszcze nie raz zaszczycą nas swoją obecnością 
na tej uroczystości.

 Q Czytaj na str. 3

 Q Koło teatralne „Mały Arlekin” 
ze Szkoły Podstawowej z  Łagowa 
przedstawia sztukę pt. „Mieć serce 
to za mało, trzeba jeszcze kochać”

 Q Zuzanna Bera ze Szkoły Podsta-
wowej w Łagowie

 Q Wójt Gminy Łagów Paweł Mar-
wicki wręcza podziękowanie 
za  udział w  Koncercie Kolęd 
i Pastorałek  dla Agatki Wróbel 
i Zuzanny Grzesik z Publiczne-
go Gimnazjum w Łagowie

 Q Dzieci ze Szkoły Podstawowej 
z Lechówka

 Q Przedszkole „Tęcza” z Łagowa
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Spotkanie opłatkowo-noworoczne druhów z gminy Łagów

Jak co  roku, delegacje wszystkich 
gminnych jednostek OSP z terenu 

gminy Łagów uczestniczyły w  spo-
tkaniu noworoczno-opłatkowym 
z władzami samorządowymi, na czele 
z Panem Bogdanem Gieradą Człon-
kiem Zarządu Powiatu Kieleckiego 
jak również druhem OSP w Łagowie, 
Panem Pawłem Marwickim Wójtem 
Gminy Łagów i  jednocześnie Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Łagowie oraz Panem Markiem 
Bartkiewiczem Przewodniczącym 
Rady Gminy Łagów.

Wójt Gminy Łagów Pan Paweł 
Marwicki podziękował strażakom 

za  ofiarną pracę, za  trud i  ryzyko, 
jakie podejmują  w  ochronie życia 
i  mienia ludzkiego. Życzył wszyst-
kim dużo zdrowia, szczęścia, wy-
trwałości i  satysfakcji z  pełnionej 
funkcji strażaka w  nadchodzącym 
nowym roku.  Kilka słów podzię-
kowania za  służbę skierował także 
do  wszystkich strażaków Komen-
dant Gminny OSP w  Łagowie Pan 
Zdzisław Zwoliński. Głos zabrał 
również Pan Bogdan Gierada, któ-
ry podziękował druhom z  gminy 
Łagów za  codzienną trudną służbę 
i  odpowiedzialność za  bezpieczeń-
stwo drugiego człowieka.

 Q Od lewej: Dh Władysław Łata prezes Zarządu OSP Sadków, Bogdan 
Gierada Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Wójt Gminy Łagów 
Paweł Marwicki, Komendant Gminny OSP Zdzisław Zwolińki, Prezes 
Zarządu  OSP w Sędku Wojciech Błosiński oraz Konrad Domagała 
Prezes Zarządu OSP w Piotrowie.

 Q Przewodniczący Rady Gminy Łagów Marek Bartkiewicz łamie się 
opłatkiem z druhami z gminy Łagów

Po części oficjalnej wszyscy zebra-
ni składając sobie życzenia na  nad-
chodzący nowy rok przełamali się 
opłatkiem. Spotkanie zakończyło się 

tradycyjną wigilijną kolacją i  było 
doskonałą okazją do wspólnego ko-
lędowania oraz rozmów w  gronie 
strażackim.  A.K

Wszystkim Babciom i Dziadkom
z okazji Waszego Święta składamy najserdeczniejsze  życzenia  
-  dużo zdrowia, radości, pogody ducha,  wszelkiej pomyślności 

oraz uśmiechu na twarzy.  
Jesteście dla swych wnuków i prawnuków  
wspaniałymi nauczycielami życia i świata. 

To dzięki Wam odczuwamy uroki dzieciństwa, to przy Was  
czujemy się nadzwyczajni i najważniejsi 

Niech ten wyjątkowy czas  obfituje w chwile szczęścia i radości. 
Długiego i pięknego życia w gronie najbliższych  

w imieniu Samorządu Gminy Łagów życzą

Przewodniczący Rady Gminy Łagów 
Marek Bartkiewicz

Wójt Gminy Łagów 
Paweł Marwicki
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 Q Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Piotrowie

 Q Uczennice Szkoły Podstawowej 
w  Łagowie Weronika Kotwa 
i Emilia Haba

 Q Koło Gospodyń Wiejskich z Sędka

 Q Zespół „Wolanie” z Woli Łagowskiej

 Q Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ła-
gowie

 Q Koło Gospodyń Wiejskich z Płucek  Q Koło Gospodyń Wiejskich z Sadkowa

 Q Koło Gospodyń Wiejskich z Lechówka

 Q Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starej Zbelutce

Za nami piękny wieczór kolęd i pastorałek!
W  niedzielny wieczór, tj. 08 stycznia 

2017 r. Kościół  pw. Św. Michała Ar-
chanioła w Łagowie rozbrzmiewał muzyką 
najpiękniejszych kolęd i pastorałek. 

Odbył się bowiem wtedy Koncert Kolęd 
i Pastorałek, w którym wzięło udział wielu 
niezywkle utalentowanych młodych i star-
szych artystów, którzy miejmy nadzieję 
jeszcze nie raz zaszczycą nas swoją obec-
nością na tej uroczystości.

Koncert rozpoczął się  mszą św. konce-
lebrowaną przez Ks. Rafała Kasprzyka oraz 
Ks. Mieczysława Surusa, podczas której 
grupa teatralna „Mały Arlekin” ze Szkoły 
Podstawowej w  Łagowie zaprezentowała 
fragment przedstawienia pt. „Mieć serce to 
za mało trzeba jeszcze kochać”. Po uroczy-
stej mszy rozpoczął się oczekiwany przez 
wszystkich koncert kolęd. I  tak w  tym 
roku we wspaniałym wykonaniu dla zgro-
madzonych gości i  mieszkańców gminy 
Łagów zaprezentowali się w przepięknych 
strojach aniołków i  pastuszków dzieci 
z przedszkola „Tęcza”, grupa dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Lechówku, solistki Zu-
zanna Bera, Weronika Kotwa oraz Emila 
Haba ze Szkoły Podstawowej  w Łagowie, 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Piotrowie i w Zbelutce oraz so-
listki z  Publicznego Gimnazjum w  Łago-
wie Agata Wróbel i Zuzanna Grzesik.  

Po występach najmłodszych artystów 
przyszedł czas na wspólne kolędowanie 
z  kołami gospodyń wiejskich z  Sadkowa, 
Sędka, Woli Łagowskiej, Płucek i Lechów-
ka oraz członkami Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Łagowie. 

Swoją obecnością na Koncercie Kolęd 
i  Pastorałek zaszczycili nas: Pan Bogdan 
Gierada Członek Zarządu Powiatu Kie-
leckiego, Pani Beata Oczkowicz Dyrektor 
Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa 
i Ochrony Informacji w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa  Świętokrzyskiego,  
Pan Paweł Marwicki Wójt Gminy Łagów 
oraz Pan Marek Bartkiewicz Przewodni-
czący Rady Gminy Łagów wraz z radnymi. 

Na zakończenie dokonano uroczystego 
wręczenia statuetek i  podziękowań, a  dla 
najmłodszych wręczono dodatkowo słodki 
upominek. 

Dziękujemy wszystkim przybyłym 
mieszkańcom gminy oraz wykonawcom za 
wzięcie udziału w tegorocznym Koncercie 
Kolęd i Pastorałek. 

A.K

Sylwester 2016/2017 na Rynku w Łagowie
Jak co roku i  tym razem licznie 

przybyli mieszkańcy gminy, przy-
witali Nowy Rok na Rynu w  Łago-
wie. Wszystkich do tańca w rytmie 
największych przebojów dyskoteko-
wych porwał zespół „Rocopolo”. 

Tradycyjnie tuż po godzinie 24.00 
odbył się pokaz sztucznych ogni, który 
był kulminacyjnym momentem sylwe-
strowej nocy i na który wszyscy zgroma-
dzeni oczekiwali z  niecierpliwości. Po 
pokazie fajerwerków życzenia wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym nowym 
2017 roku dla wszystkich mieszkańców  Q Mieszkańcy gminy bawią się na Rynku w Łagowie

gminy Łagów złożył Wójt Gminy Łagów 
Pan Paweł Marwicki

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

przybyłym za wspólne powitanie Nowe-
go 2017 Roku.

A.K
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Sekcja szachowa  
w gminie Łagów

Serdecznie zapraszamy  

wszystkich zainteresowanych na 

I spotkanie sekcji szachowej 
do świetlicy środowiskowej w Remizie OSP w Łagowie. Spotkanie to 

odbędzie się 31.01.2017 r. o godz. 16:30. 

Zapraszamy

Spotkanie w sprawie bezpłatnej akcji sterylizacji i kastracji zwierząt

W dniu 10.01.2017 roku 
Pan Paweł Marwicki  Wójt 
Gminy Łagów spotkał się 
z przedstawicielami Fundacji 
Tierschutzbund Zurich (TSB) 
i siostrzanej organizacji 
Animal Welfare Foundation 
(AWF), która od wielu lat 
działa na rzecz zwierząt 
na terenie województwa 
świętokrzyskiego. 

Na  spotkaniu omówiono tematy 
związane z problemami obserwowa-

nymi na targowisku w Woli Łagow-
skiej, a  także działaniami na  rzecz 
ograniczania bezdomności psów 
i kotów w regionie.  

Fundacja zaprosiła Gminę Łagów 
do udziału w programie współfinan-
sowania kastracji i  sterylizacji zwie-
rząt domowych. Dzięki tej akcji część 
psów i  kotów należących do  miesz-
kańców gminy będzie mogła bezpłat-
nie skorzystać z tych zabiegów. 

O szczegółach akcji poinformuje-
my niebawem.

M. Romańska  Q Uczestnicy spotkania

Zbiórki harcerzy  
z gminy Łagów

Dożynki Powiatu Kieleckiego 
w 2017 roku odbędą się 
w gminie Łagów

 Q Uczestnicy spotkania w sprawie tegorocznych Dożynek Powiatu Kie-
leckiego

 Q Harcerki i harcerze na spotkaniu w świetlicy środowiskowej

W dniu 18 stycznia br. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Łagowie 

odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Zarządu Powiatu w  Kielcach Pana 
Marka Kwietnia i Pana Bogdana Gie-
rady oraz pracowników starostwa 
powiatowego w  Kielcach z  Wójtem 
Gminy Łagów Panem Pawłem Mar-
wickim.  Celem tego spotkania było 
dokonanie wstępnych ustaleń i zało-
żeń organizacyjnych tegorocznych 
Dożynek Powiatu Kieleckiego, które 
odbędą się 27 sierpnia na placu tar-
gowym w Woli Łagowskiej.

Jak mówi Wójt Gminy Łagów Pan 
Paweł Marwicki – cieszę się, że naj-
ważniejsze święto rolników Powia-
tu Kieleckiego odbędzie się w  tym 
roku w gminie Łagowie i zapewnia, 
że  wraz z  pracownikami urzędu 
i  jednostek organizacyjnych gminy 
Łagów uczyni wszystko aby było 
to  udane przedsięwzięcie, a  miesz-
kańcy naszej gminy, powiatu i  wo-
jewództwa spędzili wspaniały dzień 
i doskonale się bawili.

A.K

W  każdy czwartek w  świetlicy 
środowiskowej w  Remizie 

OSP w Łagowie rozbrzmiewa grom-
kie, harcerskie słowo „czuwaj!”, gdyż 
w tym dniu od godz. 14:45 do 15:30 
odbywa się cotygodniowe spotkanie 
łagowskiej drużyny harcerskiej. 

Spotkanie to prowadzone jest 
przez wykwalifikowanych instrukto-
rów Komendy Hufca ZHP Opatów. 
Na chwilę obecną łagowską drużynę 
harcerek i  harcerzy tworzy ok 20 
dzieci ze szkół z terenu gminy. 

W dniu 19 stycznia 2017 r. odby-
ło się już 5 z kolei spotkanie harce-

rzy, na których dotychczas poznali 
podstawowe zasady pierwszej po-
mocy, gry i  zabawy integracyjne, 
harcerskie piosenki oraz poznali 
szczegółowo bogatą historię skau-
tingu i harcerstwa. 

Najbliższe plany naszej drużyny 
harcerskiej to wyjazd w lutym na zi-
mowisko harcersko-szkoleniowe do 
Jabłonek w Bieszczadach. 

Zapisy do drużyny harcerskiej 
wciąż trwają. Można zapisywać się na 
miejscu w  świetlicy środowiskowej 
lub dzwoniąc pod nr (41) 30 74 532. 

A.K

Lodowisko na Rynku  
w Łagowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Łagowie, wspólnie z Wójtem 

Gminy Łagów, wyszło z inicjatywą utworzenia po raz pierwszy lodowiska dla miesz-

kańców gminy Łagów, na płycie Rynku w Łagowie.  Planowo lodowisko ma być od-

dane do dyspozycji mieszkańców na czas ferii zimowych 2017 r., jeśli oczywiście 

pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z aktywnego wypo-

czynku. 

A.K
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
w terminie od 20 stycznia 2017 r. do 6 lutego 2017 r. 
prowadzi nabór wniosków na granty dla organizacji 

pozarządowych działających na terenie gmin: 
Pawłów, Brody, Waśniów, Nowa Słupia, Łagów, 

Iwaniska i Baćkowice.  
Organizacje mogą realizować projekty,  

których całkowita wartość jest nie mniejsza niż  
5 tyś zł i nie większa niż 50 tyś zł. Dofinansowanie 

w wysokości 80% wartości projektu można  
pozyskań na następujące typy przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw:
•  wsparcie inicjatyw służących kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i innowa-

cyjnych,
•  wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lo-

kalnych,
•  wsparcie promocji gospodarczej regionu.
W ramach przedsięwzięcia pula środków wynosi 300 tyś . zł. Sukces nowopow-

stałych działalności gospodarczych z dotacji LGD zależy od tego czy będą to osoby 
przedsiębiorcze, zaradne, jednym słowem gotowe do podjęcia się założenia i prowa-
dzenia własnej firmy. Dlatego, w ramach tego przedsięwzięcia dofinansowanie będą 
mogły uzyskać inicjatywy związane ze wzmocnieniem postaw przedsiębiorczych i in-
nowacyjnych. Nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest 
podejmowanie działań marketingowych i promocyjnych, które wpływają na zwiększe-
nie przychodów i zysków, w dalszej zaś perspektywie również na tworzenie nowych 
miejsc pracy. Dlatego w ramach LSR wspierane będą również inicjatywy służące 
rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, czy promujące gospodarczo 
region w różnych formach przekazu.

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych:
•  wsparcie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, służą-

cych wzmocnieniu więzi społecznych mieszkańców obszaru lgd przez kultywo-
wanie lokalnych zwyczajów, tradycji,

•  wsparcie organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych promujących obszar 
objęty LSR,

•  wsparcie organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej 
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

W ramach przedsięwzięcia pula dostępnych środków wynosi 300 tyś zł. Celem na-
boru jest stworzenie oferty odpowiadającej na potrzeby w zakresie integracji społecz-
ności lokalnej i budowania więzi społecznych. Realizacja powyższych zadań będzie 
możliwa pod warunkiem wpisania się w priorytety istotne z punktu widzenia całego 
obszaru LSR tj.

•  kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji,
•  promocji obszaru,
•  podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska 

i zmian klimatycznych.
Poprzez zaplanowane działania mieszkańcy zyskają możliwość aktywnego spę-

dzania czasu na obszarze LSR, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, angażowa-
nia się w przedsięwzięcia ogólnodostępne służące lokalnej społeczności.

Więcej szczegółów o grantach można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie ul. Rynek 26 osobiście lub telefonicznie pod  
nr 41 30 74 938.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej w lutym 
2017 roku.

Wójt Gminy Łagów informuję, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pienię-
dzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpo-
wiedni wniosek w w terminie:

•  od 01 lutego 2017 r do 28 lutego 2017 roku wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 
sierpnia 2016 r do 31 stycznia 2017 roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w pokoju nr 35 piętro I lub 
w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 24  piętro I

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronie internetowej Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), w zakładce zwrot podatku akcyzo-
wego jak również w Urzędzie Gminy w Łagowie przy ul. Rynek 62 I piętro pokój nr 35.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
03 – 28 kwietnia 2017 r gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachu-

nek bankowy podany we wniosku.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-

rzystywanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.
Maksymalnie na 1 hektar użytków rolnych przysługuje 86 litrów oleju napędowe-

go czyli limit zwrotu podatku w 2017 roku wynosić będzie 86 zł  x ilość ha użytków 
rolnych.

Sporządziła:
Anna Rycąbel

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW  
W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH  

WEDŁUG STANU PRAWNEGO  
NA DZIEŃ 01.01.2017 R.

Informuję, że z dniem 01.01.2017 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przy-
rody ustawodawca zwolnił z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów osoby fizyczne na podstawie art. 83f. pkt. 3a i 3b, ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Nie jest wymagane uzyskanie decyzji – zezwolenia na usunięcie :
3a)  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność 

osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej;

3b)  drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych 
do użytkowania rolniczego.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dotyczy pozo-
stałych przypadków.

Referat Gospodarki Komunalnej

Profilaktyczne badania 
dla mieszkańców 
gminy Łagów

W  okresie od 16 stycznia do 
końca lutego 2017 r. miesz-

kańcy naszej gminy będą mogli 
skorzystać z  badań cholesterolu 
i  glukozy w  ramach promocyjnej 
akcji przygotowanej przez Dilab 
Diagnostyka Medyczna we współ-
pracy z  Urzędem Gminy w  Łago-
wie. Do rozdysponowania wśród 
mieszkańców przygotowano ponad 
3000 kuponów uprawniających do 
badania. 

Dziękujemy sołtysom i  radnym 
z  terenu gminy za zaangażowanie 
w dostarczaniu ulotek do mieszkań-
ców gminy. Mamy nadzieję, że sko-
rzysta z nich jak najwięcej osób. 

To jest już kolejna po szczepie-
niach przeciwko grypie akcja skiero-
wana do naszych mieszkańców ma-
jąca na celu poprawę stanu zdrowia 
i zapobiegania chorobom. 

A. Kędziora

Eko inwestycja w roku 2017

Ostatnie lata wskazują olbrzymi 
rozwój instalacji z odnawialnych 

źródeł energii na  rynku krajowym.  
Wiąże się to przede wszystkim z du-
żymi korzyściami jakie daje posiada-
nie takich systemów oraz z  nowymi 
regulacjami prawnymi, które ułatwia-
ją ich funkcjonowanie w Polsce. 

W  ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla naszego wo-
jewództwa, w  tym dla naszej gminy 
otworzyła się możliwość pozyskania 
środków na dofinansowanie instalacji 
z  odnawialnych źródeł energii. Pro-
gram Wspieranie wytwarzania i dys-
trybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych umożliwia instalację 
urządzeń produkujących ekologiczną 
energię bezpośrednio na  i w budyn-
kach mieszkańców. Właściwie dobra-
ne i zamontowane instalacje potrafią 
całkowicie pokryć koszty za  energię 
elektryczną i cieplną.

W ramach projektu będzie moż-
liwe zainstalowanie instalacji foto-
woltaicznych, pomp ciepła, instala-
cji kolektorów słonecznych.

Na  dzień dzisiejszy poziom do-
finansowania może wynieść 85% 
wartości netto instalacji. Zastrze-
ga się jednak, że  w  Regulaminie 
konkursowym ogłoszonym przez 
Urząd Marszałkowski WŚ poziom 
dofinasowania może zostać obniżo-
ny. Mogą również pojawić się inne 
informacje, których na  dzień dzi-
siejszy nie jesteśmy w  stanie prze-
widzieć, a które będą miały wpływa 
na ostateczny kształt projektu. 

W  związku z  powyższym każda 
zainteresowania osoba musi wypeł-
nić i dostarczyć Ankietę Gospodar-
stwa Domowego w  terminie do  28 
lutego 2017 r. do  Urzędu Gminy  
w Łagowie pok. nr 57. Ankieta jest 
do pobrania na stronie internetowej 
www.lagowgmina.pl zakładka Aktu-
alności lub też dostępna w Urzędzie 
Gminy w Łagowie pok. nr 57. 

Szczegółowe informację dotyczą-
ce projektu zamieszczone są na stro-
nie internetowej www.lagowgmina.
pl Aktualności. 

K. Zieja

http://WWW.minrol.gov.pl
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Powiat dla niepełnosprawnych

Dzienny Dom Senior – WIGOR w Gminie Łagów

Mieszkańcy gminy Łagów 
korzystają z programu 
„Powiat Kielecki przyjazny 
dla mieszkańców 
w ograniczaniu skutków 
niepełnosprawności”. 

Realizowany przez powiat kie-
lecki program „Powiat kielec-
ki przyjazny dla mieszkańców 
w  ograniczaniu skutków niepeł-
nosprawności” jest jedynym ta-
kim działaniem w kraju. Zauważył 
to Związek Powiatów Polskich na-
zywając go Samorządową perełką. 
O  tym, jak ważny jest to  projekt 
i  ilu mieszkańców gminy Łagów 
skorzystało z niego, mówi Bogdan 
Gierada, członek Zarządu Powiatu 
w Kielcach. 

10 tys. 715 mieszkańców Kielc 
i powiatu kieleckiego w ciągu dzie-
więciu lat skorzystało z  projek-

tu „Powiat kielecki przyjazny dla 
mieszkańców w  ograniczaniu skut-
ków niepełnosprawności”, który re-
alizowany jest przez powiat kielecki.

Program realizowany jest przez 
powiat kielecki od  2007 r. Po-
czątkowo współfinansowany był 
z PFRON-u, później jednak konty-
nuacji projektu podjął się samorząd 
powiatu kieleckiego. A  wszystko 
to  po  to  aby wspierać niepełno-
sprawnych mieszkańców w powro-
cie do zdrowia. 

- Celem programu jest po-
moc osobom niepełnosprawnym 
w  przywracaniu aktywności nie 
tylko zawodowej, ale i  społecznej. 
Z  programu korzystają tylko osoby 
posiadające orzeczenie o  stopniu 
niepełnosprawności. Typowaniem 
i  organizacją grup beneficjentów 
pomocy z  gmin biorących udział 
w  programie zajmują się Gminne 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015 – 2020

i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecz-
nej – mówi Bogdan Gierada, czło-
nek Zarządu Powiatu w Kielcach. 

W  ramach programu zakupio-
no wysokospecjalistyczny sprzęt 
rehabilitacyjny, przeszkolono 
i  zatrudniono specjalistów z  za-
kresu rehabilitacji, fizykote-
rapii, logopedii i  psychologii 
oraz uruchomiono bezpłatną 
wypożyczalnię sprzętu dla 
niepełnosprawnych. - War-
to dodać, że powiat kielecki 
jako jedyny w kraju realizuje 
ten program. I  to  z  dużym 
skutkiem.

- Mieszkańcy Gminy 
Łagów skorzystali z  1220 
zabiegów rehabilitacyjnych oraz 
nieodpłatnie z  wypożyczali sprzętu 
rehabilitacyjnego, zaś dzieci i  mło-
dzież z  Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Bodzentynie.

 Q Bogdan Gierada, członek Za-
rządu Powiatu w Kielcach. 

W gminie Łagów 29 
grudnia br. rozpoczął 
swoją działalność Dzienny 
Dom Senior-Wigor, który 
został zlokalizowany 
w miejscowości Sędek. 

Na  potrzeby Dziennego Domu 
zaadaptowano piętro po  byłej 
szkole podstawowej. Powstanie 
tego, jakże ważnego ośrodka dla 
seniorów, było możliwe dzięki uzy-
skaniu dofinansowania z  budże-
tu państwa w  ramach rządowego 

Programu Wieloletniego „Senior – 
WIGOR” na lata 2015-2020. Inwe-
stycja ta  jest ponadto współfinan-
sowana ze środków Gminy Łagów. 
W  ramach prac adaptacyjnych, 
obiekt został wyposażony w  min. 
salę do rehabilitacji, kuchnię z  ja-
dalnią, salę z  miejscem do  wypo-
czynku, relaksu i rekreacji. Ponad-
to, została wymieniona instalacja 
elektryczna i wodnokanalizacyjna.  
Oferta placówki skierowana jest 
do  mieszkańców Gminy Łagów 
w wieku 60+. Dzienny Dom Senior 

– WIGOR, to miejsce, gdzie senio-
rzy mogą spędzać czas aktywnie 
i  zdrowo, mają zapewnioną spo-
kojną przystań - idealne rozwiąza-
nie dla tych, którzy mieszkają sami, 
a rodzina jest daleko.  Podczas po-
bytu w  placówce seniorzy mogą 
skorzystać z  kinezyterapii (gim-
nastyki leczniczej) oraz z  zajęć 
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, 
kulturalno-oświatowych (w  tym 
możliwości korzystania z  kompu-
terów wraz z dostępem do interne-
tu) oraz warsztatów tematycznych. 

Ponadto, placówka zapewnia swo-
im bywalcom jeden ciepły posiłek 
dziennie, podstawową opiekę pie-
lęgniarską oraz dowóz na  zajęcia. 
Czas funkcjonowania placówki 
został określony w wymiarze do 8 
godzin dziennie, od  poniedziałku 
do  piątku. Przewiduje się objęcie 
ww. wsparciem minimum 15 osób. 
Za pobyt w placówce przewidywa-
ne są opłaty w zależności od sytu-
acji dochodowej uczestnika. 

B. Sz. 

 Q Seniorzy z władzami samorządowymi na pierwszym spotkaniu w Dziennym Domu Senior - Wigor w Sędku 

- Gdyby nie ten projekt, to wiele 
osób nie miałoby szans na rehabili-
tację – zaznacza Bogdan Gierada.
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W NAjBliżSZYm NumERZE:

•  Rok 1253 lokacja Łagowa, rok 1375 miasto Łagów.
•  Inne obiekty sakralne: były Kościół św. Ducha,  Kapliczka na Słup-

skiej, kaplica na cmentarzu, kapliczka w Płuckach – zostaną opisane 
w późniejszych cyklach.

DZiEjE ŁAGOWA - część 3

DZIEJE ŁAGOWSKIEGO KOŚCIOŁA
We wszystkich prawie 
opracowaniach o Łagowie 
przeczytamy:

→ Przed 1230 r. ufundowano 
w  Łagowie kościół (być może ka-
plicę) pod wezwaniem Najświęt-
szej Maryi Panny. Prawdopodobnie 
stąd wziął się herb Łagowa- Matka 
Boska z  Dzieciątkiem. Parafia po-
świadczona w  1326r., wiadomo 
że w 1340 r. parafia łagowska obej-
mowała obszar ok. 174 km 2, a za-
mieszkiwało ją ok. 630 osób.

→ Obecny kościół w  Łagowie 
to  budowla  o  r i  e n t o  w  a  n a   
(tzn. prezbiterium jest skierowane 
na wschód), z kamienia wapiennego 
łamanego, tynkowana.  W „Roczni-
kach” Jana Długosza  (1415-1470) 
przeczytamy, że  w  XV wieku „ist-
niał w  Łagowie kościół w  połowie 
drewniany, w  połowie murowany”. 
Najstarszą częścią kościoła (tą mu-
rowaną w  czasach Długosza) jest 
dwuprzęsłowe  prezbiterium  ze 
sklepieniem krzyżowo-żebrowym. 
Ta  część kościoła została zbudo-
wana lub ukończona przez biskupa 
włocławskiego Władysława Opo-
rowskiego (1434 – 1449). Dwaj 
biskupi włocławscy Jędrzej i  Wła-
dysław Oporowscy posługiwali się 
herbem „Sulima” – takie dwa herby 
do  dzisiaj możemy oglądać na  po-
łączeniu  żeber  sklepienia.

→ W  północnej (lewej) ścianie 
prezbiterium znajduje się płyta na-
grobna ( e p i  t a  f i  u  m ) staro-
ściny piórkowskiej Anny z  Rozra-
żewskich – Przerembskiej zmarłej 
w 1586 r. z herbami Doliwa, Łodzia, 
Jastrzębiec, Korab.  Kolejne epitafia 
znajduje się za ołtarzem głównym, 
między innymi księdza wikarego 
Feliksa Kowalskiego z 1895 r.

→ Istnieją już parafie w  Zbelut-
ce i  w  Baćkowicach (Baćkowice są 
filialnym kościołem parafii Łagów, 
ale to w Baćkowicach mieszka ple-
ban, który obsługuje obydwa ko-
ścioły).

Od  ostatniej ćwierci XV w. 
przy kościele istnieje szkoła, którą 
utrzymuje pleban (nauczyciel pełni 
także funkcję pisarza miejskiego). 
W  1910 roku istnieją trzy szkoły 
elementarne.

→ Ołtarz główny kościoła w  Ła-
gowie z  ok. 1600 r. jest późno-
renesansowy z  bogatą dekoracją 
snycerską. Zdobią go cztery rzeź-
by świętych: u  góry Wojciecha 
i  Stanisława (pierwszych polskich 
świętych) i  niżej św. Kunegundy 
i  św. Salomei. Obecnie głównym 
obrazem w  ołtarzu jest św. Michał 
Archanioł z  XVIII wieku. Trudno 
powiedzieć, czy to  wtedy kościół 
zmienił swojego patrona, czy sta-
ło się to  w  momencie rozbudowy 
kościoła i sprowadzenie ołtarza ok. 

1600 r.?  Faktem jest , że do ostat-
niej renowacji ołtarza ( w  1985r,) 
obraz św. Michała Archanioła był 
w  centralnej części ołtarza, ale był 
zasłonięty przez obraz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej i  odsłaniany 
tylko w  czasie dużych uroczysto-
ści. U  góry w  centralnej części był 
obraz Przemienienia Pańskiego, 
obecnie jest obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

→ Wśród ołtarzy bocznych dwa 
są barokowe z drugiej połowy XVII 
w. (na prawo od ołtarza głównego) 
i  jeden rokokowy z  II pol. XVIII 
w.(z lewej w nawie bocznej). Ołtarz 
w nawie głównej z lewej z obrazem 
św. Stanisława Kostki ma powojen-
ny rodowód (1960). Ciekawostką 
jest , że do końca wojny w tym miej-
scu stał ołtarz z obrazem św. Anny 
Samotrzeć – teraz znajduje się przy 
konfesjonale w bocznej, prawej na-
wie. Obraz główny z II poł. XVII w. 
przedstawia małego Jezusa na kola-
nach swojej matki i babci św. Anny 
Samotrzeć, u góry obraz Matki Bo-
skiej Nieustającej Pomocy, między 
filarami postaci 4 świętych.

Obok stoi zabytkowa oryginalna  
c h r z c i e l n i c a  (XVI/XVII w.?).

→ Rozbudowa kościoła czyli 
dobudowanie murowanej nawy 
głównej miało miejsce przed 1580, 
bowiem w  tymże roku „biskup 
włocławski Jan Karnowski nadaje 
plebanowi łagowskiemu nagrodę 
w  postaci dodatkowej dziesięciny 
za restaurację kościoła w Łagowie”. 
W  wielu opracowaniach wymie-
niany jest biskup Hieronim Roz-
rażewski  - (herbu Doliwa)-i  data 
rozbudowy 1581–1599 -być może 
to  on dobudował kaplice boczne 
do  nawy głównej (tworzące dziś 
nawy boczne). Nawa główna jest 
niemal dwa razy wyższa niż pre-
zbiterium. Na zewnątrz jest to do-
brze widoczne, gdyż w  tym miej-
scu znajdują się  s t e r c z  y n y. 
Cała bryła kościoła określana jest  
jako późnogotycka, mury dookoła 
wzmacniają  p r z y p o r y .Na prze-
łomie XVII/XVIII w. od północny 
do  prezbiterium dobudowano za-
krystię. To  co  wyróżnia łagowski 
kościół to  stacje Drogi Krzyżowej 
(prawdopodobnie z  XIX wieku) 
usytuowane na  zewnątrz .Kościół 
opasany jest kamiennym murem. 
Od  strony rynku (południowej) 
stoi figura Chrystusa pochodząca 
z 1918 r.

→ W XIX wieku od strony połu-
dniowej (od  rynku) dobudowano 
kruchtę wejściową zwaną „babiń-
cem”. Przed wejściem epitafium 
1769r. Karola i  Rozalii Patków – 
starostów łagowskich. Między kru-
chtą a  nawą znajdują się masyw-
ne zabytkowe drzwi obite blachą 
z XVI w.

→ Nawa główna jest trójprzęsło-
wa, sklepienie g w  i  a  ź d z  i  s t e. 
Niestety, nie jest ono oryginalne 
z końca XVI w.  Po II wojnie świa-
towej cały Łagów był zniszczony 
w  80%. Kościół nie miał dachu, 
miał uszkodzoną wieżę, strącone 
dzwony, zniszczone organy .Wtedy 
także zachowane na  ścianach fre-
ski uległy zniszczeniu.  Przez dwa 
lata 1945-46 nabożeństwa obywały 
się w kościółku św. Ducha (róg ul. 
Opatowskiej i Słupskiej). Niezabez-
pieczone sklepienie zawaliło się, 
dopiero po  odbudowaniu i  nakry-
ciu dachem (gontowym) od 1947r. 
można było używać kościoła dla 
celów sakralnych. Malowanie ko-
ścioła miało miejsce w  1952 r. 
przez Józefa Szałańskiego, któremu 
pomagał 17-letni Wincenty Kuć-
ma (dzisiaj Honorowy Obywatel 

Gminy Łagów). Wejście główne 
do kościoła nosi datę 1955 – wtedy 
dopiero zostało zrekonstruowane! 
Nowe zwieńczenie wieży uzupeł-
niono w 1995 r.!

→ Dzwony w  1952 roku znala-
zły miejsce w  nowej, drewnianej 
dzwonnicy obok kościoła. Najstar-
szy dzwon pochodzi z 1444r!, dru-
gi (najmniejszy) z  1741r, a  trzeci 
z  1828 i  ufundował go Piotr Ku-
delski proboszcz łagowski (któ-
rego epitafium można zobaczyć 
w kaplicy na cmentarzu). Od 2016 
roku posiadamy nową dzwonnicę 
murowaną.

Opracowała Jadwiga Kamińska
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Łagowie
Wszelkie uwagi prosimy składać 

na piśmie w U.G – Dział Promocji 
p.60 u p. Anny Kedziory.
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 Q Drużyna Olafy z Wójtem Gminy Łagów Panem Pawłem Marwickim

 Q Król strzelców Karol Szachowicz z Wójtem 
Gminy Łagów Panem Pawełm Marwickim

 Q Najlepszy bramkarz Bartosz Tyrała z GTS Ra-
ków z Wójtem Gminy Łagów 

 Q Najlepszy zawodnik Jakub Stachura z Olafy 
z Wójtem Gminy Łagów

XI Turniej Halowy o Puchar  
Wójta Gminy Łagów

W sobotę 7 stycznia 2017 r. 
w hali Gminnego Zespołu 
Szkół w Łagowie odbył się 
Xi Turniej Halowy o Puchar 
Wójta Gminy Łagów. 

Do rywalizacji przystąpiło 8 dru-
żyn: Albatrosy, Olafy, Promil Lechó-
wek, GTS Raków, Red Devils, Promil 
Lechówek II, Segdorama Stopnica 
i  Volturi Piotrów. Zespoły zostały 
podzielone na 2 grupy po 4 zespoły 

grając mecz każdy z każdym. Awans 
do półfinałów uzyskały po dwie naj-
lepsze ekipy; z  grupy I-Olafy oraz 
GTS Raków, natomiast z  II-Volturi 
Piotrów oraz Segdorama Stopnica. 

W  półfinałach uzyskano wyni-
ki: Olafy - Segdorama 5:0, Raków - 
Volturi 3:3,w karnych 0:2. W meczu 
o  3 miejsce(przegrani w  półfina-
łach) Raków przegrał przy wyniku 
3:3 w rzutach karnych z Segdoramą 
0:2. W wielkim finale drużyna Olafy 

składająca się wyłącznie z  zawod-
ników ŁKS Łagów nie dała żad-
nych szans Volturi Piotrów pewnie 
zwyciężając 3:0. Najlepszym bram-
karzem turnieju uznano Bartosza 
Tyrałę z  GTS Raków, zawodnikiem 
- Jakuba Stachurę-Olafy, natomiast 
królem strzelców został Karol Sza-
chowicz, który zdobył 11 bramek. 
Zwycięzkim drużynom puchary oraz 
nagrody wręczył Wójt Gminy Łagów 
Pan Paweł Marwicki jednocześnie 

dziękując wszystkim uczestnikom 
turnieju za udział i zaangażowanie.

Kapitan drużyny Olafy Damian 
Piotrowicz podkreślił, że zwycięstwo 
w  tegorocznym XI Turnieju Halo-
wym o Puchar Wójta Gminy Łagów 
chcą zadedykować śp. Jackowi Sajec-
kiemu, który jeszcze w  zeszłorocz-
nym turnieju brał czynnie w  nim 
udział. 

G. Siwoń
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