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Wybory samorządowe 2018
S

zanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Łagów w imieniu własnym oraz całego Komitetu Wyborczego Wyborców
Gmina Łagów ponad Podziałami
pragnę gorąco podziękować
licznemu gronu moich wyborców, którzy w tegorocznych
wyborach
samorządowych
oddali na mnie swój głos oraz
na radnych z mojego komitetu.
Po raz kolejny obdarzyliście nas
Państwo ogromnym zaufaniem,
oddając na mnie 1936 głosów
i powierzając tym samym funk-

cję Burmistrza Miasta i Gminy
Łagów na kolejne 5 lat. Zaufanie
to jest jeszcze tym większe, gdyż
w Radzie Miejskiej zasiądzie 14
radnych z mojego komitetu.
Dziękujemy za tak dużą mobilizację i wysoką frekwencję, która
wyniosła 58,5%.
Poparcie, które od Państwa
otrzymaliśmy zamierzamy zamienić na dalszą ciężką pracę
na rzecz Naszej Gminy i Społeczności. Jesteśmy nadal gotowi służyć Państwu swą radą i doświadczeniem zawodowym.

Poniżej przedstawiamy skład
do Rady Miejskiej w Łagowie
w poszczególnych okręgach wyborczych na terenie Miasta i Gminy Łagów w kadencji 2018-2023:
Okręg wyborczy nr 1
Mirosław Marian Duda – 99
głosów (62,66%, KWW Gmina Łagów Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 2
Zuzanna Grochowina – 146
głosów (61,34%, KWW Małgorzaty Orłowskiej-Masternak)
Okręg wyborczy nr 3
Bogusław Siwonia – 119 głosów (60,71%, KWW Gmina Łagów Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 4
Paweł Marian Machul – 121
głosów (65,05% KWW Gmina Łagów Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 5
Marek Leszek Bartkiewicz –
113 głosów (64,94%, KWW Gmina Łagów Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 6
Stanisław Rycombel – 104 głosy (61,18%, KWW Gmina Łagów
Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 7
Bożena Anna Utnik – 168 głosów (61,31%, KWW Gmina Łagów Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 8
Tadeusz Kotwa – 138 głosów
(61,88%, KWW Gmina Łagów Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 9
Czesław Masternak – 101 głosów (44,49%, KWW Gmina Łagów Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 10
Józef Marian Wójcik – 122 głosy (56,22%, KWW Gmina Łagów
Ponad Podziałami)
QQ Dokończenie na str. 2

Pamiętajmy o fladze!
11 listopada obchodzimy
Narodowe Święto Niepodległości i wyjątkowo w tym roku
100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości.
QQ Czytaj na str. 2

Miasto
i Gmina Łagów
„Samorządem
bez barier

17 października, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii
w Kielcach, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łagów
odebrał z rąk Pani Agaty Binkowskiej, Członka Zarządu
Województwa
Świętokrzyskiego, certyfikat nadający tytuł „Samorząd bez barier” dla
Miasta i Gminy Łagów.
QQ Czytaj na str. 3

„Sakiewki Zbója
Madeja” wręczone

11 października, w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie,
tuż po uroczystym zaprzysiężeniu klasy sportowej, odbyła
się uroczystość wręczenia stypendiów w ramach Programu
Stypendialnego
„Sakiewka
Zbója Madeja”, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Łagów.
QQ Czytaj na str. 8
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Pamiętajmy
wywiesić flagę!
Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Łagów
11 listopada 2018 r. obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości i wyjątkowo w tym roku
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku
z tym pragniemy Państwa zachęcić do wspólnego wywieszenia
flagi, aby nasza Gmina nie tylko
w tym dniu, ale zawsze podczas
świąt narodowych była biało–
czerwona. W przyszłości liczymy
na to, że te najważniejsze święta narodowe będą dla każdego
z nas znakiem zaakacentowania
Naszego patriotyzmu, pamięci
oraz przywiązania do barw narodowych. Na ten radosny czas
świąt narodowych życzymy Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności, rodzinnego wypoczynku
i wytchnienia od trudów dnia codziennego. Niech biało-czerwona
flaga będzie znakiem naszej obywatelskiej wspólnoty oraz radosnego przeżywania i okazywania
naszego patriotyzmu.
Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Miasta i Gminy Łagów, którzy jeszcze nie
odebrali na zebraniach sołeckich
flag narodowych, po odbiór flagi państwowej w sekretariacie
Urzędu Miasta i Gminy Łagów, ul.
Rynek 62.
Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do aktywnego włączenia
się w Narodowe i Gminne Obchody 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości.
/A.K/
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Okręg wyborczy nr 11
Waldemar Sitarski – 115 głosów (64,97%, KWW Gmina Łagów Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 12
Andrzej Kotwa – 136 głosów
(54,18%, KWW Gmina Łagów Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 13
Zdzisław Zwoliński – 170 głosów (53,97%, KWW Gmina Łagów Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 14
Hanna Jolanta Ozdoba – 102
głosy (50,50%, KWW Gmina Łagów Ponad Podziałami)
Okręg wyborczy nr 15
Jan Domański – bez głosowania

Wyniki wyborów do Rady
Powiatu w Kielcach – okręg wyborczy nr 5 Nowa Słupia, Łagów,
Bieliny przedstawia się następująco – mandant na radnego powiatowego otrzymali:
Stefan Piotr Bąk – 1908 głosów
(PiS)
Bogdan Kazimierz Gierada –
1421 głosów (PSL)
Agata Ewa Sałata – 1138 głosów (PiS)

Danuta Irena Żebrowska –
1033 głosy (PSL)
Wszystkim wybranym do Rady
Powiatu serdecznie gratulujemy
ogromnego zaufania, którym
obdarzyli Was mieszkańcy gmin
Nowa Słupia, Bieliny i Łagów.
Szanowni Państwo, na koniec
moich podziękowań chciałem
podkreślić w imieniu swoim i radnych, że daliście nam Państwo siłę
i wielki mandat zaufania. Dołożymy wszelkich starań, aby nasze
obowiązki wykonywać sumiennie
i należycie, a danego nam zaufania nie zawieść. Jeszcze raz bardzo
dziękujemy za zaufanie i poparcie!
Burmistrz
Miasta i Gminy Łagów
Paweł Marwicki

Uczcili pamięć swojego patrona
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów podczas
uroczystości Święta Patrona w Piotrowie

Tegoroczne obchody
Święta Patrona Szkoły
w Piotrowie odbyły
się dnia 18.10.2018 r.,
a przyświecało im hasło
„Jan Paweł II – Droga
do Świętości”.
Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza święta, której przewodniczył ksiądz Krzysztof Kozieł Proboszcz Parafii pw. Św.
Michała Archanioła w Łagowie
wraz z księdzem Mieczysławem
Surusem i Ks. Robertem Capałą.
W nabożeństwie uczestniczyła
społeczność Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Pani Dyrektor
Małgorzata Bęben, Grono Peda-

gogiczne, uczniowie oraz zaproszeni goście: Członek Zarządu
Powiatu Kieleckiego Pan Bogdan
Gierada, Burmistrz Miasta i Gminy Łagów Pan Paweł Marwicki,
Pan Waldemar Sitarski Radny
Rady Miejskiej w Łagowie, Pani
Elżbieta Ginał – dyrektor Szkoły
Podstawowej w Zbelutce, Pan
Wiesław Nawrocki Dyrektor
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, Pan Zbigniew Wiącek – zastępca dyrektora GZS w Łagowie,
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Piotrowie, Rada Rodziców oraz
mieszkańcy sołectwa Piotrów.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie
przedstawili wyjątkowy program

artystyczny w formie wspomnień
o Patronie Szkoły. Piękne recytacje wierszy i śpiew piosenek zostały nagrodzone gromkimi brawami przez gości i zgromadzoną
publiczność. Po uroczystej mszy
św. i programie artystycznym
głos zabrał Burmistrz Pan Paweł
Marwicki, który podziękował
za zaproszenie i za podtrzymanie tradycji uczczenia wielkiego
Polaka jakim był Jan Paweł II, zaś
uczniom i nauczycielom życzył
wielu sukcesów i wszystkiego
dobrego w kolejnych latach nauki.
Po uroczystej akademii wszyscy udali się na poczęstunek.
/A.K/
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Miasto i Gmina Łagów
„Samorządem bez barier”
„Samorząd bez barier”
to kolejne wielkie
wyróżnienie dla Miasta
i Gminy Łagów, tym
bardziej wyjątkowe gdyż
otrzymała je gmina Łagów
jako jedna z nielicznych
w województwie
świętokrzyskim.
W środę, 17 października br.
w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łagów
odebrał z rąk Pani Agaty Binkowskiej, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, certyfikat nadający tytuł „Samorząd
bez barier” dla Miasta i Gminy
Łagów. Pani Marszałek w imieniu
samorządu województwa świętokrzyskiego życzyła dalszego
rozwoju i popularyzacji dobrych
praktyk w dziedzinie zwalczania
zjawisk wykluczenia społecznego i likwidacji barier w dostępie
do wielu usług, m.in. społecznych i zdrowotnych. W wydarzeniu wzięła udział także Pani Małgorzata Sitarz Skarbnik Miasta
i Gminy Łagów oraz Pani Wiolet-

QQ

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łagów odbiera z rąk Agaty
Binkowskiej certyfikat „Samorząd bez barier”

ta Kozłowska Kierownik Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca
w Sędku.
Nasz samorząd otrzymał
to wyróżnienie w kategorii integracja społeczna, która realizowana jest na terenie całej
gminy poprzez tworzenie warunków sprzyjających aktywności seniorów w społeczeństwie,

tworzenie możliwości rozwoju
i integracji w klubach i kołach
seniora, umożliwienie ludziom
starszym
angażowania
się
w wolontariat, przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu np. poprzez kursy obsługi komputera,
budowanie umiejętności korzystania z internetu etc., aktywizację kulturalną osób starszych
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i integrację międzypokoleniową
np. poprzez spotkania tematyczne, wymianę doświadczeń
i inne formy integracji. Wszelkie
te przesłanki spełnia działający
przy wsparciu ministerialnym
jak i samorządowym Dom Senior Wigor w Sędku przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte
Serca.
Cieszymy się, że starania i działania Samorządu Miasta i Gminy
Łagów na rzecz seniorów naszej
małej ojczyzny zostały zauważone i nagrodzone. To wspaniała
motywacja do kolejnych przedsięwzięć i poszerzania oferty dla
obecnych uczestników Domu
Senior Wigor jak i przyszłych,
których liczba z roku na rok zapewne będzie rosła. Serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych pobytem w Domu
Senior Wigor w Sędku do zapoznania czy zwiedzenia Domu
oraz poznania kadry czy jej
uczestników. Patronat honorowy
nad konkursem objął Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas.
/A.K./

Ślubowanie pierwszaków w Czyżowie
D

zień 19 października 2018
roku w Szkole Podstawowej w Czyżowe był bardzo
ważnym dniem dla najmłodszej
klasy. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania
dzieci na uczniów. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Łagów Pan Zbigniew
Meducki, Ks. Tomasz Weryński
Proboszcz Parafii w Bardzie, Pan
Mirosław Duda Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi
Czyżów oraz rodzice. Wszystkich
zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej przywitała
Pani Dyrektor Zofia Godzown.
Zanim pierwszoklasiści zostali
przyjęci do grona społeczności
szkolnej przedstawili to, czego
już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo
przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.
Śpiewali piosenki i recytowali
wiersze. Występy dzieci spotkały

QQ

Uroczyte ślubowanie pierwszaków

się z bardzo ciepłym przyjęciem.
Mali artyści po każdym występie
byli nagradzani gromkimi brawami.
Po programie artystycznym
pierwszaki złożyły przysięgę
na sztandar szkoły i uczestniczyły w ceremonii pasowania ołówkiem, po której już oficjalnie zo-

stały przyjęte w poczet uczniów
Szkoły Podstawowej w Czyżowie.
Po uroczystym ślubowaniu
głos zabrał Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Łagów Pan Zbigniew Meducki, który podziękował za zaproszenie i wręczył
wszystkim dzieciom słodkie upominki.

Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców.
Drodzy Pierwszoklasiści! Maju,
Mateuszku i Miłoszku życzymy
Wam wielu sukcesów w nauce
i powodów do radości!
/A.K/
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Uroczysta sesja na koniec kadencji
W piątek, 12 października
br. w świetlicy w Remizie
OSP w Łagowie odbyła
się uroczysta sesja Rady
Miejskiej w Łagowie
podsumowująca kończącą
się kadencję 2014-2018.
Na ostatnią sesję w obecnej
kadencji, oprócz radnych Rady
Miejskiej, sołtysów przybyli także zaproszeni goście, w tym min.
Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Pan Bogdan Gierada,
Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Kielcach Pani Małgorzata Stanioch, Komendant Komisariatu Policji w Rakowie Pan
Arkadiusz Nowak oraz przedstawiciele lokalnych organizacji
pozarządowych, kół gospodyń
wiejskich, instytucji i firm współpracujących z samorządem Miasta i Gminy Łagów w obecnej
kadencji.
Sesja złożona była z dwóch
części. Radni po raz ostatni w tej
kadencji podjęli uchwały, ważne
dla funkcjonowania gminy Łagów. Przegłosowano m.in. wprowadzenie zmian w budżecie
i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zmiany w Statucie Miasta
i Gminy Łagów oraz przyjęto
aktualizację „Kompleksowego
Planu Rozwoju Szkół w gminie
Łagów na lata 2016-2023”.
Po podjęciu uchwał głos zabrała Pani Małgorzata Stanioch
Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Kielcach, która przedstawiła sytuacje na rynku pracy
na terenie Miasta i Gminy Łagów
i życzyła wszystkim kandydującym w nadchodzących wyborach samorządowych powodzenia i realizacji swoich planów.
W drugiej części przyszedł

QQ
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Radni Rady Miejskiej w Łagowie podczas uroczystesj sesji na koniec kadencji 2014-2018

czas podsumowań i podziękowań. Na wstępie Pan Marek Bartkiewicz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łagowie przedstawił statystyki – podczas 56 sesji
udało podjąć się 452 uchwały
mające na celu jak najlepsze wykonanie budżetu Gminy Łagów
dla zrównoważonego rozwoju
Miasta i całej gminy Łagów. Przewodniczący podziękował także
swoim kolegom i koleżankom
z Rady, swoim zastępcom i sołtysom oraz wszystkim, tym którzy wspierali działania na rzecz
Gminy Łagów w ciągu ostatnich
czterech lat oraz za wspólną pracę na rzecz dobra naszej małej
ojczyzny.
Później głos zabrał Burmistrz
Miasta i Gminy Łagów Pan Paweł Marwicki, który w ciepłych
słowach na zakończenie serdecznie podziękował wszystkim,

Sołtysi na uroczystej sesji na koniec kadencji 2014-2018

z którymi miał zaszczyt pracować
w mijającej kadencji i wszystkim
tym, którym szczerze zależy i zależało na dobru naszego miasta
i gminy. Podziękował wszystkim
radnym Rady Miejskiej w Łagowie na czele z Przewodniczącym
Panem Markiem Bartkiewiczem
oraz obsłudze biura rady. Jak
wspomniał radni podjęli 452 projekty uchwał, ważne decyzje zapadały czasami w ciągu kilku dni,
a na Radę zawsze można było
liczyć, nigdy nie było przypadku
aby brakowało kworum, a większość decyzji była jednomyślna.
Pokrótce podsumował cztery
lata pracy omawiając dokonania
samorządu oraz wspominając
o najważniejszych dokonaniach
jakie udało się zrealizować w ciągu czterech ostatnich lat. Słowa
podziękowania za doskonałą
i owocną czteroletnią współpra-

cę skierował także do obecnych
sołtysów i zaproszonych gości.
Na zakończenie Przewodniczący Rady oraz Burmistrz
wręczyli radnym sołtysom, dyrektorom, prezesom stowarzyszeń, przewodniczącym kół gospodyń wiejskich, pamiątkowe
podziękowania oraz przepiękne
i bardzo oryginalne obrazy ceramiczne z wizerunkiem Kościoła
Parafialnego w Łagowie i Kościoła Parafialnego w Starej Zbelutce,
będące wyrazem wdzięczności
za działalność samorządową
w okresie kadencji 2014-2018
Rady Miejskiej w Łagowie.
Na zakończenie wspólnie
wspominano o najważniejszych
wydarzeniach i inwestycjach,
które udało się zrealizować oraz
o najbliższych planach na przyszłość.
/A.K/
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Nowe odcinki oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Łagów
23 września i 3
października br. dokonano
odbioru nowych odcinków
oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy
Łagów. Oświetlenie
uliczne powstało
w niżej wymienionych
miejscowościach:
– Łagów, ul. Bardzka – wybudowano 14 nowych słupów sieci
napowietrznej i podwieszono 22
oprawy oświetlenia LED. Koszt
inwestycji – 59.310,71 zł;
– Wola Łagowska – wybudowano 26 słupów sieci kablowej
wraz z oprawami LED przy drodze gminnej nr 338002T Łagów
– Bardo oraz wzdłuż drogi wewnętrznej o nr ewid. 359. Koszt
zadania – 156.924,63 zł;
– Nowa Zbelutka – wybudowano 26 słupów sieci kablowej
wraz z oprawami LED wzdłuż
drogi powiatowej nr 0345T Wola
Łagowska – Gęsice – Niwa. Koszt
zadania – 155.414,19 zł;
– Płucki – wybudowano 14 słupów sieci kablowej wraz z oprawami LED wzdłuż drogi powiatowej
(odcinek wzdłuż drogi powiatowej
nr 0340T Lechówek – Płucki – Łagów). Koszt – 82.818,36 zł;
– Małacentów – wybudowano 8 słupów sieci kablowej wraz
z oprawami LED wzdłuż drogi
powiatowej (odcinek wzdłuż
drogi powiatowej nr 0340T Lechówek – Płucki – Łagów). Koszt
– 54.656,28 zł.
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Oświetlenie w Woli Łagowskiej
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Oświetlenie w Nowej Zbelutce

Wybudowane
oświetlenie
uliczne znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Zastosowanie
opraw energooszczędnych –
oświetlenia LED przyczyni się
do mniejszego zużycia energii
w stosunku do opraw tradycyjnych sodowych.
W czynnościach odbiorowych
uczestniczyli Paweł Marwicki –
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów,
Zbigniew Meducki – Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Łagów, Izabela Garbacka – Łach
– Radna Rady Miejskiej w Łago-

wie oraz Sołtys Sołectwa Łagów,
Hanna Ozdoba – Radna Rady
Miejskiej w Łagowie, Tadeusz
Kotwa – Radny Radny Miejskiej
w Łagowie, Bogusław Siwonia
– Radny Rady Miejskiej w Łagowie, Stefan Maluszczak – Sołtys
Sołectwa Płucki, Marian Duda –
Sołtys Sołectwa Wola Łagowska,
wykonawca inwestycji, inspektor
nadzoru oraz pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy w Łagowie.
- Wkrótce powstanie oświetlenie uliczne w Łagowie przy
drodze krajowej nr 74 oraz przy
ul. Kieleckiej - powiedział Pa-

QQ

Oświetlenie w Płuckach

weł Marwicki Burmistrz Miasta
i Gminy Łagów. Konsultuję z radnymi, sołtysami, mieszkańcami
potrzebę oświetlenia kolejnych
odcinków dróg i wspólnie ustalamy miejsca, w których oświetlenie jest niezbędne i poprawi
bezpieczeństwo mieszkańców.
Na realizację zadań związanych
z powstawaniem, modernizacją
oświetlenia na terenie gminy
Łagów przeznaczamy z budżetu
w każdym roku znaczne kwoty.
Chcę dodać, że tylko w bieżącym
roku przeznaczyliśmy na ten cel
ponad 800 tys. złotych.
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Szkoła Podstawowa ze Zbelutki
zwyciężyła w konkursie w Kielcach
I miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa w Starej
Zbelutce, która wzięła
udział w konkursie
„Wybitne postacie
Ziemi Świętokrzyskiej
– Profesor Wincenty
Kućma”, który odbył się
w czwartek 25.10.2018 r.
w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Kielcach.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat życia
i twórczości wybitnego artysty
rzeźbiarza Wincentego Kućmy
oraz promocja regionu świętokrzyskiego. Konkurs skierowany
był do uczniów klas VIII szkół
podstawowych, klas III gimnazjum oraz klas I szkół średnich
i podzielony był na 2 etapy.
Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu na temat twórczości
i życia Wincentego Kućmy, zaś
w drugim etapie 3-osobowe zespoły konkursowe miały za zadanie omówić wybrane losowo
dzieło Wincentego Kućmy, wskazanie miejsc wybranych realizacji
rzeźbiarza w regionie świętokrzyskim oraz udzielić odpowiedzi na pytania z zakresu teorii
sztuk plastycznych wiodących
w twórczości Kućmy.
Łącznie w konkursie wzięło
udział 7 szkół, tj. V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, Powiatowy Zespół Szkół w Bodzen-
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Zbelutczanie podczas występu

tynie, Powiatowy Zespół Szkół
w Chmielniku, Powiatowy Zespół
Szkół w Łopusznie, Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach, Szkoła Podstawowa w Starej Zbelutce oraz
Szkoła Podstawowa z oddziałami
gimnazjalnymi w Piekoszowie.
W komisji oceniającej zasiedli: Pan Marian Rumin – historyk
sztuki, były dyrektor Biura Wystaw Artystycznych, Pan Andrzej
Rębosz – historyk sztuki oraz
Pani Marta Boszczyk – Kierownik
Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW w Kielcach.
Po zakończeniu konkursu
obecny na konkursie zespół

„Zbelutczanie” zaśpiewał piosenki „Zbelutko, Zbelutko”, „Kwiaty
Polskie”. Niebywałą atrakcją dla
uczniów ze Zbelutki była możliwość zwiedzenia Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach podczas, którego zobaczyli
najmniejszą książkę oraz najstarsza będącą w zbiorach kieleckiej
biblioteki.
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego,
Przewodniczącego Sejmiku Województwa oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Konkurs
organizowany jest w ramach
obchodów Jubileuszu 20-lecia

województwa świętokrzyskiego.
Organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Kielcach.
Przypominamy, że z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości odbył
się w gminie Łagów podobny
konkurs o życiu i twórczości
prof. Wincentego Kućmy, w którym to szkoła ze Zbelutki również zajęła I miejsce.
Serdecznie gratulujemy młodzieży ze Szkoły Podstawowej
w Starej Zbelutce wiedzy i zwycięstwa w konkursie o Wincentym Kućmie oraz życzymy dalszych sukcesów.

Zjazd Delegatów Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych z udziałem Pana Jana Matulińskiego z Łagowa
P

an Jan Matuliński sekretarz
Gminnego Koła Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w Łagowie w dniu
24 września br. był delegatem VII
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W obradach
udział wzięli także Kombatanci
– Delegaci wybrani w kampanii
sprawozdawczej z terenu całego
województwa, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego ZKRP
i BWP Waldemar Wojtan, Karol Fijałkowski pełnomocnik Zarządu
Województwa ds. Kombatantów
oraz Maciej Lis przewodniczący
Świętokrzyskiego Porozumienia
Kombatantów i Osób Repre-

sjonowanych z Okresu II wojny
Światowej – organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa.
W trakcie obrad z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Samorząd
Województwa uhonorował kombatantów w tym także Pana Jana
Matulińskiego
pamiątkowym
dyplomem za udział w walce
o wolność i honor Polaków oraz
działalność na rzecz zachowania pamięci o wydarzeniach
z okresu II wojny światowej
i okresu powojennego Kombatantów – Obrońców Ojczyzny,
które wręczył Karol Fijałkowski.
Pan Matuliński otrzymał także
pamiątkowy grawerton z okazji

20-lecia Województwa Świętokrzyskiego.
Podczas obrad delegaci wybrali na kolejną kadencję władze
statutowe – Prezesem Zarządu
Wojewódzkiego został wybrany
ponownie kpt. Zdzisław Dobrut
– członek Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Pan Jan Matuliński wybrany został na Członka
Zarządu Wojewódzkiego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kielcach.
Panu Janowi Matulińskiemu
serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej działalności społecznej na rzecz
swoich kolegów i koleżanek
kombatantów.

QQ

Pan Jan Matuliński z pamiątkowym wyróżnieniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
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UWAGA! Opłaty za usługi wodne
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

U

przejmie przypominamy,
iż w związku z wejściem
w życie nowej ustawy z dnia 20
lipca 2017 roku Prawo wodne,
art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272
ust.22 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566
ze zm.), z dniem 1 stycznia 2018
r. wprowadzono nowe opłaty
za usługi wodne, wynikające z
tytułu zmniejszenia naturalnej
retencji terenowej, na skutek wykonywania na nieruchomości o
powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych
trwale związanych z gruntem,
mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie
więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach
nieujętych w systemy kanalizacji
otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust.7 w.w.
ustawy, wysokość opłaty za
usługi wodne za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej
zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej,
rozumianej jako powierzchnia
zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej
oraz zastosowania kompensacji
retencyjnej. Sposób obliczania
opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy
wskazując, że wysokość opłaty
ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej
w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej
oraz czasu wyrażonego w latach.
Wysokość opłaty retencyjnej
ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent
na podstawie Informacji doty-

czących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej,
przedłożonej przez właścicieli
nieruchomości o powierzchni
powyżej 3500 m2, zabudowanych w co najmniej 70%.
Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej
uiszczenia wnosi ją na rachunek
bankowy tut. Urzędu w terminie
14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację. Przepisy dają możliwość
podmiotowi
zobowiązanemu
do złożenia reklamacji, jeśli nie
będzie się zgadzał z wysokością
opłaty.
Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust.
3 zwolnione z opłaty retencyjnej
są jezdnie dróg publicznych oraz
drogi kolejowe, z których wody
opadowe lub roztopowe są od-

prowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych, umożliwiających retencję
lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.
Wobec powyższego, informujemy osoby władające nieruchomościami o powierzchni
powyżej 3500 m2, które zabudowały te nieruchomości w
co najmniej 70%, o obowiązku
przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej
Burmistrzowi Miasta i Gminy
Łagów, dostarczając wypełnioną
stosowną Informację – DRUK DO
POBRANIA NA STRONIE www.
lagowgmina.pl,http://lagowgmina.biuletyn.net/ lub w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie w pokoju nr 53.

Sukcesy Zuzi Bery w nowym roku szkolnym

Z

uzanna Bera, uczennica
klasy VIb Szkoły Podstawowej w Łagowie, została laureatką
nagrody „Talent Świętokrzyski”.
Nagroda ta jest podsumowaniem ogromnych sukcesów wokalnych osiągniętych przez Zuzię
w ubiegłym roku szkolnym. Talenty Świętokrzyskie są przyznawane przez Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego dla wybitnie
uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego. Uroczysta gala wrę-

czenia nagród odbyła się 12
października 2018 roku
w Filharmonii Świętokrzyskiej, z udziałem
zaproszonych
gości,
wśród których byli
przedstawiciele najwyższych władz województwa świętokrzyskiego.
13-14 października 2018 r.
odbył się III Krajowy Dziecięco–
Młodzieżowy Festiwal Piosenki
Polskiej „Kruszwicka Nuta 2018”
w Kruszwicy. Podczas tego festi-

walu Zuzia zdobyła „Srebrną Nutę” i II miejsce. Podsumowaniem festiwalu
było zrealizowanie teledysku do piosenki
„Wśród małych spraw”,
w którym udział wzięli
wszyscy uczestnicy festiwalu. Autorem tekstu
i kompozytorem jest Pan Edward
Chonchera.
Kolejnym wyczynem artystycznym Zuzi było zdobycie Grand
Prix, podczas V Świętokrzyskiego

Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Pacanowie. Zuzanna zachwyciła jurorów
wzruszającym i pełnym emocji
wykonaniem piosenki „Zanim
padnie strzał”. Konkurs został
zorganizowany 26 października
2018 r. w Europejskim Centrum
Bajki w Pacanowie, we współpracy z Marszałkiem Województwa
Świętokrzyskiego i Biurem Spraw
Obronnych,
Bezpieczeństwa
i Ochrony Informacji UMWŚ.
Gratulujemy!!!
/G.B/

Koncert kameralny
w Łagowie

„Ławka niepodległości
dla samorządów”

S

G

erdecznie
zapraszamy
mieszkańców Miasta i Gminy Łagów w dniu 18 listopada
2018 r. o godz. 15:00 do Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie
na koncert kameralny pt. „GAWOT i MAGIA”, w wykonaniu artystów zespołu tańca dawnego
PAWANILIA. To pełen lekkości
i humoru spektakl taneczno
-muzyczny dla dużych i małych.
Barokowa choreografia, współczesna pantomima, bogate kostiumy i wspaniała muzyka J. C.
F. Fischera, M. Maraisa i J. B. Lully’ego służyć będą dobrej zabawie i edukacji.

Koncert
dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. Koncert organizowany jest przez Fundację Filharmonii Świętokrzyskiej
we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Łagowie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

mina Łagów jako jedna
z 82 gmin w Polsce otrzymała dofinasowanie z budżetu
państwa na zadanie związane
z budową i remontem pomników upamiętniających tradycję,
chwałę i sławę oręża polskiego
w ramach konkursu ofert „Ławka niepodległości dla samorządów”.
Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ławka dla niepodległości w Łagowie” samorząd
Miasta i Gminy Łagów otrzymał
dotację w wysokości 30 000,00 zł,
a wkład własny gminy to kwota 7
500,00 zł.

„Ławka Niepodległości” zlokalizowana zostanie na Rynku
w Łagowie, nieopodal Urzędu
Miasta i Gminy w Łagowie. Wraz
z wybudowaniem „Ławki niepodległości” wykonana zostanie
instalacja oświetlenia i instalacja audio ławki wraz z wyposażeniem i nagraniem materiału
dźwiękowego odnoszącego się
do lokalnych tradycji oręża polskiego związanego z odzyskaniem niepodległości.
Konkurs był ogłoszony przez
Ministerstwo Obrony Narodowej. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2018 r.
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„Sakiewki Zbója Madeja” trafiły
do najbardziej uzdolnionych!

QQ

Laureaci „Sakiewek Zbója Madeja” z rodzicami oraz władzami Miasta i Gminy Łagów i Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów
11 października br.
w Gminnym Zespole
Szkół w Łagowie
tuż po uroczystym
zaprzysiężeniu klasy
sportowej odbyła się
uroczystość wręczenia
stypendiów w ramach
Programu Stypendialnego
„Sakiewka Zbója Madeja”,
którego inicjatorem jest
Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Łagów.

Na uroczystość w sali zgromadzili się stypendyści wraz z rodzi-

cami, dyrekcja szkoły, nauczyciele
oraz władze samorządowe w osobie Burmistrza Miasta i Gminy
Łagów Pana Pawła Marwickiego,
który pogratulował zdolnej młodzieży wyników w nauce i życzył
kolejnych sukcesów. Przyznane
stypendia z pewnością przyczynią
się do jeszcze bardziej wytężonej
pracy, a dla pozostałych uczniów
będą mobilizacją do osiągnięcia
sukcesu rówieśników.
Stypendyści 14 edycji programu stypendialnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów to:

1. Haba Emilia
2. Kołbuc Kamil
3. Kowalczyk Wiktoria
4. Bera Weronika
5. Wojciechowska Maja
6. Sławska Aleksandra
7. Gałka Magdalena
8. Flis Paulina
9. Piotrowicz Paweł
10. Ożygała Natalia
11. Pawlik Patrycja
12. Banakiewicz Kacper
13. Wójcik Elżbieta
Składamy wyrazy podziękowania dla Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Łagów w szcze-

gólności Panu Zdzisławowi Zwolińskiemu za ubieganie się i pozyskanie środków finansowych
do Programu stypendialnego
„Sakiewka Zbója Madeja”, a tym
samym wspieranie uzdolnionych
i aktywnych społecznie uczniów
z terenu nie tylko Miasta i Gminy
Łagów, ale także z terenu gminy
Nowa Słupia i Brody.
Program stypendialny „Sakiewka Zbója Madeja” realizowany jest we współpracy z Fundacją
Stefana Batorego i Fundacją Quo
Vadis rodziny Gavellów.
/A.K. /

Sportowe ślubowanie
„P

ociąg
do
wiedzy
i do sportu…” takie hasło przyświecało uroczystości
zaprzysiężenia uczniów kolejnej klasy sportowej powstałej
w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Łagowie,
które odbyło się 11 października
2018 r.
Wychowawcą 21 uczniów
nowoutworzonej klasy sportowej jest Pani Agnieszka Świtek.
Uroczystość ślubowania miała
przede wszystkim na celu uprawomocnienie uczniów, jako
sportowców szkolnych.
Młodzi sportowcy ślubowali przed Burmistrzem Miasta
i Gminy Łagów Panem Pawłem
Marwickim, Panem Dyrektorem
Wiesławem Nawrockim, rodzicami, swoimi kolegami i innymi zaproszonymi gośćmi. Uroczystość
uświetniła swoim występem
utalentowana muzycznie Zuzia
Bera.
Podobnie jak w roku ubiegłym
uczniowie nowej łagowskiej kla-

QQ

Klasa sportowa podczas składania ślubowania

sy sportowej realizują program
zajęć wychowania fizycznego
w wymiarze 10 godzin tygodniowo, tj. cztery godziny podstawy
programowej w ramach wychowania fizycznego i sześć godzin
szkolenia sportowego z zakresu
piłki nożnej dla chłopców i piłki
siatkowej dla dziewcząt. Zajęcia
specjalistyczne prowadzą na-

uczyciele wychowania fizycznego i trenerzy.
Wiodącymi
dyscyplinami
w klasie sportowej w gminie Łagów będą piłka nożna dla chłopców i piłka siatkowa dla dziewcząt. Zajęcia ruchowe odbywać
się będą w wymiarze 2 godzin
każdego dnia. Klasa sportowa
ma zapewnione darmowe po-

siłki przez szkołę, wodę podczas
ćwiczeń, stroje sportowe oraz
sprzęt sportowy. Dla uczniów
klasy sportowej organizowane
są także obozy letnie i zimowe.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz program zajęć
sportowych
zaplanowanych
do realizacji w klasie sportowej w Gminnym Zespole Szkół
w Łagowie pozwoli optymalnie
rozwinąć potencjał sportowy
uczniów. Aktywność fizyczna stanowi ważny czynnik w kształtowaniu postaw, dlatego program
łagowskiej klasy sportowej zapewnia zarówno rozwój fizyczny
jak również doskonalenie cech
charakteru takich jak: wytrwałość, pracowitość, umiejętność
współdziałania w zespole, tolerancja i empatia.
Burmistrz Pan Paweł Marwicki
oraz wszyscy goście na zakończenie życzyli uczniom łagowskiej szkoły wielu sportowych
sukcesów.
/A.K./
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Ratujemy nagrobki
Trwają prace nad
renowację pięknego prawie
90-letniego secesyjnego
nagrobka na naszym
cmentarzu. Został już
odnowiony metalowy
krzyż przykład wysokiego
kunsztu kowalskiego
i artystycznego. Pozostało
do odnowienia ozdobne
ogrodzenie którego
naprawy podjął się Pan
Marek Kowalik znany
i świetny w swoim fachu
kowal.
Całość zostanie zestawiona przed 1 listopada tak aby
kwestujący mogli pochwalić
się kolejnym odnowionym nagrobkiem. Zapraszamy chętnych do kwestowania i liczy-

my na hojność gości i naszych
mieszkańców.
Jednocześnie przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
z prywatnych ofiar został odnowiony nagrobek ks. Czarkowskiego proboszcza naszej parafii
prałata kolegiaty opatowskiej
i Szambelena Papieskiego.
Z żalem informujemy, iż 8
października br. zmarł nagle
nasz kolega Bartłomiej Stanisław
Bomba. Nauczyciel matematyk
człowiek z pasją, społecznik który był zaangażowany w Kwesty
na cmentarzu w Łagowie.
Od samego początku z zaangażowaniem pracował w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Łagów. Dziękujemy za Twoją pracę,
będziemy o Tobie pamiętać Bartusiu.
Zarząd SRGŁ

QQ

Odnowiony nagrobek Ks.
Antoniego Czarkowskiego
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Pan Bartłomiej Bomba podczas kwesty przy cmentarzu
parafialnym w Łagowie

Pracownia edukacji ekologicznej
7

października 2018 r. odbyło się podsumowanie
projektu pod nazwą „Pracownia
edukacji ekologiczno–przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Łagowie”. Uczniowie uczestniczący
w warsztatach przeprowadzali
oraz zachęcali do udziału w doświadczeniach dzieci i młodzież
podczas festynu na placu szkolnym. Tym ciekawym prezentacjom przyglądali się również
samorządowcy. Byli to Burmistrz
Miasta i Gminy Łagów Paweł
Marwicki, Radny Sejmiku Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka,
Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada, Przewodniczący Rady Miejskiej Łagowie
Marek Bartkiewicz, Skarbnik Miasta i Gminy Łagów Małgorzata
Sitarz oraz Zastępca Burmistrza
Zbigniew Meducki obecni byli
też Radni Rady Miejskiej Hanna
Ozdoba i Zdzisław Zwoliński.
Młodzi „naukowcy” badali stan
czystości wody na terenie gminy
Łagów.
W pobranych próbkach oznaczano zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie wodociągowej i w wodzie z rzeki Łagowicy.
Następnie dokonano oznaczenia
ilości chlorków metodą miareczkowania oraz oznaczono ilość
żelaza metodą kolorymetryczną.
Uczniowie stwierdzili że nasza
woda jest niezanieczyszczona
i dobra do spożycia. Przyrządy
i preparaty do wykonania badań
stanowią wyposażenie pracowni
edukacji ekologicznej które po-

zyskano w ramach projektu.
Kolejnym etapem było określenie stanu zapylenia powietrza
w Łagowie zanieczyszczeniami
pyłowymi. Pobrano próbki zapylenia z trzech miejsc: 1. ruchliwa droga publiczna, 2. ogród
w terenie wiejskim, 3. droga
polna. Za pomocą lupy uczestnicy warsztatów ocenili stopień
zanieczyszczenia
powietrza
i stwierdzili, że najbardziej zanie-
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czyszczone powietrze jest w pobliżu drogi krajowej.
Na koniec warsztatów określili zawartość ozonu w powietrzu
za pomocą pasków oraz zmierzyli promieniowanie UV za pomocą
miernika promieniowania. Zaniepokoiło nas, że w powietrzu
było podwyższone stężenie ozonu, który w dolnych warstwach
atmosfery jest jednym ze składników smogu fotochemicznego.

Warsztaty prowadzone przez
uczniów na świeżym powietrzu
wszystkim się podobały i budziły
duże zainteresowanie. Przeprowadzanie ich było możliwe dzięki pomocom, które zakupiono
w ramach projektu „Pracownie
edukacji ekologiczno–przyrodniczej w szkołach podstawowych
woj. świętokrzyskiego sfinansowane przez WFOŚ i GW.
E. Zwolińska

Młodzież z GZS w Łagowie podczas turnieju charytatywnego „Zagrali dla Antosia” przeprowadza
badania wody i stan zapylenia powietrza
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„Program dla sołectw” już zrealizowany
1 sierpnia 2018 roku
Burmistrz Miasta i Gminy
w Łagowie Pan Paweł
Marwicki podpisał umowę
z Powiatem Kieleckim
w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla
Gminy Łagów. Przedmiotem
umowy była pomoc
finansowa w formie dotacji
celowej z budżetu Powiatu
Kieleckiego w kwocie
15.000 zł. Dotacja została
przeznaczona w kwocie
po 5.000 zł dla trzech
sołectw: Nowa Zbelutka,
Sadków i Łagów.
9 października komisja odbiorowa dokonała odbioru montażu
nowej karuzeli tarczowej z siedziskami na placu zabaw na terenie Gminnego Zespołu Szkół
w Łagowie. Wartość wykonanej
inwestycji to 7.380,00 zł.
19 października dokonano
odbioru przedmiotu zamówienia w sołectwach Nowa Zbelutka i Sadków. W Nowej Zbelutce
w ramach zadania pn. „Program
dla sołectw – doposażenie placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych”.
Wykonano montaż barier
ochronnych na długości 28 metrów, oddzielających plac zabaw
i parking od drogi powiatowej nr
0347 Zbelutka – Kędziórka, jak
również nasadzenia drzew i krzewów na placu zabaw, oraz koło
parkingu.
- Bardzo się cieszę, że została
zamontowana bariera ochronna. Dzieci jeżdżące na rowerach
często próbowały zjeżdżać bezpośrednio z parkingu prosto
na drogę. Teraz to będzie nie
możliwe. Będą musiały korzystać
z wjazdu na parking co zwiększy
ich bezpieczeństwo i zmniejszy
ryzyko zagrożenia wypadkowego – powiedział Bogdan Siwonia
radny Rady Miejskiej w Łagowie.
- Dziękuję burmistrzowi, że pozyskał środki na realizację tego
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Plac zabaw w Nowej Zbelutce obsadzony krzewami w ramach „Programu dla sołectw”

zadania, teraz nasz plac zabaw
dzięki nowym nasadzeniom stanie się jeszcze piękniejszy dodała
sołtys sołectwa Nowa Zbelutka
Agnieszka Religa. Wykonawcą
zadania było Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Łagów Sp.
z o.o. a całkowity koszt wyniósł
8.794,50 zł.
W Sadkowie przedmiotem
zamówienia było doposażenie
świetlicy. Mieszkańcy otrzymali
kolejnych 5 stołów, 15 krzeseł
oraz kosiarkę spalinową z napędem. Otrzymane doposażenie
było nam bardzo potrzebne.
Teraz na zebraniach będziemy
mogli większą liczbą osób usiąść
wspólnie przy stole. Otrzymana
kosiarka spalinowa pozwoli nam
na regularne koszenie terenów
zielonych przy świetlicy, głównie

placu zabaw, który wymaga stałego dbania. Chcę podziękować
Panom Pawłowi Marwickiemu
Burmistrzowi Miasta i Gminy
w Łagowie oraz Bogdanowi
Gieradzie Członkowi Zarządu
Powiatu Kieleckiego za otrzymane wsparcie finansowe i zakup
sprzętu do naszej świetlicy powiedział Władysław Łata sołtys
sołectwa Sadków. Nie kryli zadowolenia z doposażenia świetlicy
również przybyli na przekazanie
inni mieszkańcy Sadkowa Pani
Małgorzata Kargul, radny Rady
Miejskiej w Łagowie Czesław
Masternak, Stanisław Góral i Kazimierz Szustak. Wartość zadania
wyniosła 5.999,94 zł, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Łagów Spółka
z o.o.

Portal z ogłoszeniami rolnymi
U

przejmie informujemy o
nowoczesnym portalu z
ogłoszeniami rolnymi Agro-Market24. Na portalu możesz bezpłatnie dodawać ogłoszenia rolnicze, przeglądać komunikaty, a
co najważniejsze w łatwy i szybki
sposób znaleźć odbiorcę na swoje
produkty. Aby dowiedzieć się wię-

cej o portalu wejdź na giełda rolna
Agro-Market24. Portal umożliwia
sprzedaż w wyższych cenach
poprzez sprzedaż bezpośrednią
między producentami, a odbiorcami końcowymi (pomijając firmy
pośredniczące) oraz udostępnia
dużą ilość odbiorców na produkty
rolnicze

***
1. Zadanie pn.: „Doposażenie
świetlicy w miejscowości Sadków w ramach zadania pn.: Program dla sołectw – doposażenie
placów zabaw”, współfinansowano przy pomocy środków
z budżetu Powiatu Kieleckiego
w ramach konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.
2. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie części działki o nr ewid
134/1 w miejscowości Nowa
Zbelutka w ramach zadania pn.:
Program dla sołectw – doposażenie placów zabaw”, współfinansowano przy pomocy środków
z budżetu Powiatu Kieleckiego
w ramach konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych
/R. Sz./
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Historia straży pożarnej w Łagowie
- część I - od powstania do 1979 r.
Najstarsze kroniki mówią o tym, że pierwsza straż ogniowa (tak nazywano straż pożarną) powstała w Łagowie już w 1862 r.,
chociaż musiała wtedy działać potajemnie. Carska władza nie pozwalała tworzyć jednostek zmilitaryzowanych,
choć ich wyposażenie bojowe nie zawierało broni. Podobno w 1932 r. Łagowska Straż Pożarna obchodziła swoje 70-lecie!
Wiadomo, że w 1924 r. strażacy wznieśli na Rynku nową remizę (zwaną Ratuszem). Stara została zburzona w czasie wojny
północnej (1700-1721), a nowa przetrwała do lat 80. XX w.

Dzielni druhowie
ze straży ogniowej

* Kiedy złagodniały nieco „ukazy carskie” inicjatywę księdza Jana
Dąbrowskiego – (pełniącego funkcję administratora parafii w Łagowie) można było urzeczywistnić.
Było to w roku 1912 – wtedy można było już działać oficjalnie. W Towarzystwie Pożarniczym działali
wtedy: ksiądz Jan Dąbrowski jako
przewodniczący, a członkami byli
Wincenty Suchecki, Teodor Julian
Lange, Tadeusz Denkowski i Piotr
Wasik (sołtysem był wtedy Jan
Głębowicz). Do straży zapisało się
60-ciu co bogatszych Łagowian.
Na pierwszym zebraniu na Naczelnika powołano Antoniego Paczkowskiego, jego pomocnikiem
został Stanisław Jabłoński, a zarządzającym majątkiem Paweł Kwaśniewski. Kolejnym naczelnikiem
wybrano Józefa Majewskiego,
właściciela restauracji w Rynku,
weterana–piłsudczyka (posiadał
medal Virtuti Militari). Później
funkcję tę pełnił felczer Jan Józefowski.
* Jaka to wtedy straż łagowska
była? Sikawka ręczna, czterech ludzi ciągle przy niej wodę pompowało! Wóz – własność straży, ale
konie – po dwie pary od gospodarzy trzeba było brać. I jeszcze trąbka sygnałówka, którą w okolicy daleko było słychać. Zresztą – sprzęt
musieli kupić sami! Więc zbierali
pieniądze gdzie mogli: za placowe
na targowicy, za bilety na jasełka,
które sami przygotowywali. Raz
w roku była zabawa (przy odpuście) – wtedy robili loterię fantową.
Chodzili najpierw po wsiach i zbierali fanty. Co kto dał: ten gołębia,
ten koguta, ten królika dobrze już
odżywionego. Dziedzic dał barana – więc chętnych do kupienia
losu nie brakowało. Kiedy w 1924r
ukończono budowę nowej remizy, znalazła się w niej duża sala
ze sceną; można było robić przedstawienia, zabawy, obchody świąt
i rocznic (znacznie później wyświetlano w niej filmy). Były też w remizie cztery sklepy, których dzierżawa zasilała kasę straży ogniowej.
Starali się jak mogli, na zawody jeździli do Iwanisk, Waśniowa, a nawet Ostrowca. Swoją sprawność
mierzyli z innymi. Przy drużynie

QQ

Order Pana Bronisława Bomby „Za 50 lat służby w OSP”

był nawet oddział kobiecy – 20 samarytanek. Mężczyzn nazywano
druhami. W 1924 r. zakupiono też
18 instrumentów, sprowadzono
kapelmistrza z Kielc i po długich
próbach w Łagowie zagrała strażacka orkiestra.Czy ta straż potrafiła skutecznie walczyć z wielkim
pożarem, który wybuchł w 1928 r.?
Spalił się prawie cały Łagów. Ogień
wybuchł w kuźni Mendla.
* Najstarsi druhowie wspominają straż, której prezesem był lekarz weterynarii Stanisław Wajs,
a naczelnikiem Tomasz Kosztowniak. Artykuł w kieleckiej gazecie
„Słowo Ludu” z 1986 r. pana Marka
Maciągowskiego wspomina druhów, którzy mieli medale za wieloletnią społeczną pracę w OSP.
Należeli do nich: Piotr Sarnecki,
także Marian Piątek, który wstąpił do straży w 1935 r.! Najstarszym strażakiem był wtedy druh
Bronisław Bomba (75 lat), który
otrzymał medal „Za 50 lat służby
w OSP”. Odznaczenie pieczołowicie przechowywane przez córkę
Małgorzatę – jest prezentowane
na zdjęciu. Pan Bronisław wstąpił
do straży mając 18 lat – był to rok
1929! Mało tego – wkrótce wygrał
konkurs na najlepiej wyczyszczony hełm – otrzymując nagrodę
5 zł. Wtedy to były duże pieniądze!
(Należy wspomnieć, że ówczesna
straż ogniowa nosiła zupełnie
inne hełmy niż dzisiaj i organizowano konkursy „Który hełm najlepiej błyszczy”. Tym szczęściarzem
ok. 1930 r. był Bronisław Bomba).

Czas okupacji

* W 1939 r. Niemcy podeptali
i zniszczyli sztandar łagowskich

strażaków. Ledwo Bronisław Bomba wyniósł drążek od sztandaru,
sygnałówkę i mosiężny hełm!
Ochotnicza służba stała się obowiązkiem, okupacyjne władze
nakazały strażakom pełnić ciągłe
dyżury. Do remizy wstawiono
piętrowe łóżka i 12 ludzi czuwało
co noc. Miało to i dobre strony –
Niemcy mundurowych szanowali,
nie czepiali się, nie brali do prac
przymusowych, choć nie było
to regułą. Strażacy współpracowali
z okolicznymi oddziałami Batalionów Chłopskich: Piotr Sarnecki
nosił do lasu meldunki, zaś Józef
Chojnacki był i strażakiem i zaopatrzeniowcem oddziałów BCH.
Strażacy byli także świadkami nakazanej przez Niemców zbiórki
łagowskich Żydów na Rynku (październik 1943 r.) i ich wymarszu
w kierunku Kielc i Treblinki.
* Zaraz po wojnie zorganizowali
się ponownie. Wybrali na Naczelnika druha Tomasza Kosztowniaka. Własnego wozu nie mieli,
korzystali z wozów u gospodarzy
odpisując „podwody”. W 1952 r.
wrócił z wojny Stanisław Łach
i natychmiast zasilił szeregi straży
pożarnej. Od 1967 r. pełnił funkcję komendanta w całej gminie.
Starzy druhowie wspominają,
jak to najpierw zbierali pieniądze
na pierwszy wóz strażacki zakupiony od wojska „fordson”, a potem, kiedy ten się wyeksploatował
zakupiono „dodgea”. Kolejnym pojazdem (w 1961 r.) na stanie OSP
był Bedford wyposażony już w motopompę, węże ssawne i tłoczny. 9
stycznia 1963 w jednostce pojawił
się Star 20. Kierowcą przez wiele
lat był Mieczysław Sitarz.
* W 1966 r. prezesem łagowskiej OSP został Tomasz Kosztowniak, naczelnikiem Stanisław
Łach, skarbnikiem Józef Kowalik,
sekretarzem Bogusław Gimel,
członkiem zarządu Stanisław Placek. W 1971 r. OSP Łagów liczyła
36 członków (i wspierających 30)
- wtedy dokonano zmian we władzach: funkcję wiceprezesa pełnił
odtąd Jan Bera, skarbnika – Stanisław Jankowski, sekretarza Stanisław Dytman, a gospodarzem był
Stanisław Sarnecki. W tymże roku
OSP Łagów zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń. Druhowie od-

czuwali jednak podstawowy problem – remiza na Rynku mimo
rozbudowy okazała się za ciasna.

Budowa nowej (obecnej)
siedziby OSP Łagów

* 17 lutego 1973 r. zakupili
nowy plac i w 1974 r. rozpoczęła się budowa obecnej siedziby.
Budowa była prowadzona systemem gospodarczym i możliwa
dzięki wkładowi budulca; (każdy
3m3 kamienia) i pracy społecznej
wielu strażaków. W Społeczny Komitet Budowy zaangażowani byli:
Józef Religa – naczelnik gminy,
Kółko Rolnicze oraz Nadleśnictwo Łagów (nadleśniczy Stefan
Maj przekazał drewno na budowę
remizy). Wielki wkład mają wszystkie żony strażaków, które założyły
wtedy Koło Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna Gospodyni”
i wspólnie ze strażakami organizowały zabawy i imprezy kulturalne
(zbierając w ten sposób fundusze).
Dokonano kolejnych zmian w zarządzie. W 1975 r. prezesem został
Stefan Girczys, naczelnikiem
Stanisław Łach, wiceprezesem
Jan Bera, sekretarzem Stanisław
Jankowski, sekretarzem Bogusław
Gimel, a gospodarzem Stanisław
Bera. W 1976 r. członkami zarządu
zostali Marian Matuliński i Tadeusz
Kudłacz. W 1977 r. skarbnikiem
został Jan Jarek, sekretarzem Stanisław Jankowski. Na zastępcę naczelnika wybrano Jerzego Szczukiewicza – watro dodać, że funkcję
zastępcy naczelnika bądź naczelnika pełnił nieprzerwanie do 2017r.
Obecnie jest członkiem zarządu!
W 1978 r. naczelnikiem OSP został
Tadeusz Kudłacz, a członkiem
zarządu Jerzy Dziurski. Najbardziej zaangażowani w budowę
byli: Stanisław Łach, Bogusław
Gimel, Stanisław Jankowski
i Józef Łach. Nową remizę oddano
w 1979 r. Całą inwestycje wyceniono na 3 mln 860 tys. zł.
Oprac. J. Kamińska
UTW Łagów
(Korzystałam z książki
„Strażacy Kielc i ziemi
kieleckiej” wydanej w 2017 r.
przez Starostwo Powiatowe
w Kielcach)
Dalsze dzieje OSP Łagów w kolejnym wydaniu gazety.
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Pięć setów na inaugurację sezonu
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ŁKS Adamówki przed meczem z SPS Construction Kielce
W piątek, 19 października,
ŁKS „Adamówki” Łagów
udały się do Kielc na swój
pierwszy mecz w sezonie
2018/2019. Przeciwnikiem
była utytułowana drużyna
SPS Construction Kielce.

Pierwszą partię łagowianki
rozpoczęły
bardzo
dobrze.
Dzięki uważnej grze w obronie,
dobremu
serwisowi
oraz
agresywnemu blokowi wyrobiły
sobie kilkupunktową przewagę,
którą niestety straciły pod koniec
seta. Przegrywając go ostatecznie na przewagi 27:25.
Druga odsłona spotkania
była pod całkowitą dominacją
„Adamówek”, które przewyższały
swoje rywalki w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Czego efektem była wygrana 15:25.
Trzeci set był podobny do tego
pierwszego, gdzie do połowy
ŁKS grał dobrze, budując sukcesywnie swoją przewagę. Niestety
błędy własne były główną przyczyną porażki 25:20.
Sportowa złość spowodowała
mobilizację w szeregach łagowskich zawodniczek, które doprowadziły do remisu 2:2 w rywalizacji miedzy oboma zespołami.
Tie-break miał wyjaśnić, która
drużyna wyjdzie zwycięsko z tej
konfrontacji. Obydwa zespoły
do pewnego momentu grały jak
równy z równym, potem doszło
do głosu większe doświadczenie
przeciwniczek, które przechyliły
szalę zwycięstwa na swoją korzyść wygrywając set 15:10, zaś
całe spotkanie 3:2. Pomimo prze-

granej „Adamówki” zainkasowały
1 punkt na swoje konto.
Podczas piątkowego meczu
Łagów reprezentowały: Babińska Katarzyna, Bal Sylwia
– kapitan, Bęben Katarzyna,
Błońska Patrycja, Dąbrowska
Katarzyna, Garstka Ewa, Grudzień Klaudia, Łach Karolina,
Taborska Weronika, Wójcik
Martyna.
Serdecznie
dziękujemy
za wspaniały doping i wsparcie
grupie kibiców z Łagowa, którą tworzyli: Burmistrz Miasta
i Gminy Łagów Pan Paweł Marwicki, Zastępca Burmistrza, Pan
Zbigniew Meducki oraz Prezes

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów, Pan Paweł
Kudłacz wraz z rodzinami.
Zapraszamy na kolejny mecz
siatkarek z Łagowa. Piątek, 9
listopada o godz. 19, w hali
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie. W związku z wycofaniem
się z rozgrywek zespołu VOLLEY
Kielce, Komisja Ligi postanowiła
w jego miejsce dokooptować
inny kielecki zespół – KU AZS
Politechnika
Świętokrzyska,
który złożył akces gry w 3 Lidze.
Dlatego rywalem 9 listopada będzie doświadczona Politechnika
Świętokrzyska. Nowy zespół będzie rozgrywał mecze w roli go-

spodarza dokładnie w ten sam
dzień i o tej samej porze jak wycofana drużyna.
Wszystkie wyniki oraz informacje można śledzić na stronie
system.szps.kielce.pl w gazecie
Echo Dnia oraz na funpage’u ŁKS
„Adamówki” Łagów.
Oto zespoły oraz uproszczony
terminarz rozgrywek III Ligi Kobiet grupa 2.
Grupa 2
1. ŁKS Adamówki Łagów
2. KS Volley Kielce
3. MUKS Piątka Sandomierz
4. SMS Ostrowiec Św.
5. SPS Construction Kielce
Adam Stępień

Terminarz:
DATA, GODZINA

MECZ

ADRES

19. 10. 2018 (piątek)
godz. 19:00

SPS Construction Kielce - ŁKS
Adamówki Łagów

Kielce,
ul. Legionów 4

09. 11. 2018 (piątek)
godz.19:00

ŁKS Adamówki Łagów – KU
Politechnika Świętokrzyska

Łagów,
ul. Zapłotnia 1

15. 11. 2018 (czwartek)
godz. 18:30

SMS Ostrowiec Św. – ŁKS Adamówki
Łagów

Ostrowiec Św.
ul. Żeromskiego 5

23. 11. 2018 (piątek)
godz. 19:00

ŁKS Adamówki Łagów - MUKS Piątka
Sandomierz

Łagów,
ul. Zapłotnia 1

30. 11. 2018 (piątek)
godz. 19:00

ŁKS Adamówki Łagów - SPS
Construction Kielce

Łagów,
ul. Zapłotnia 1

10. 12. 2018 (poniedziałek)
godz. 18:30,

KU Politechnika Świętokrzyska - ŁKS
Adamówki Łagów

Kielce, al. 1000 lecia PP 7
(stara hala - wejście przez bud.
dydaktyczny C )

21. 12. 2018 (piątek)
godz. 19:00

ŁKS Adamówki Łagów - SMS
Ostrowiec Św.

Łagów,
ul Zapłotnia 1

11. 01. 2019 (piątek)
godz. 19:30

MUKS Piątka Sandomierz - ŁKS
Adamówki Łagów

Sandomierz,
ul. Cieśli 2

