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Wywieśmy flagę!
Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Łagów
Rok 2018 jest wyjątkowy bowiem obchodzimy w nim wiele radosnych wydarzeń, które
na stałe już wpiszą się w dzieje
naszej historii, a mianowicie
100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, 20-lecie
województwa świętokrzyskiego
i powiatu kieleckiego oraz odzyskanie po 149 latach praw miejskich dla Łagowa.
Zgodnie z ustawą o godle,
barwach oraz o hymnie Rzeczypospolitej Polskiej i o pieczęciach
państwowych każdy obywatel
Państwa Polskiego ma prawo
używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie w celu
podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wyda-

rzeń. W związku z tym decyzją
Samorządu Miasta i Gminy Łagów przekazuję na Państwa ręce
symbol naszej Ojczyzny, symbol
szczególny – flagę Polski, której
widok budzi w nas szacunek dla
naszego kraju oraz wielką radość
z tego, że jesteśmy Polakami.
Przed nami Drodzy Państwo 11
listopada, dzień kiedy to będziemy obchodzić Narodowe Święto
Niepodległości. W związku z tym
pragniemy Państwa zachęcić
do wspólnego wywieszenia flagi,
aby nasza Gmina nie tylko w tym
dniu ale także w innych dniach
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 na-

rodowych. 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 obchody 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości i kontynuowania tej tradycji co roku.
/A.K/

Strażackie
ćwiczenia
W niedzielę, 26 sierpnia,
w Sędku wszystkie jednostki
OSP z terenu Miasta i Gminy
Łagów uczestniczyły w szkoleniu z udzielania pierwszej
pomocy oraz w ćwiczeniach
strażackich.
QQ Czytaj na str. 2

Podsumowanie
kadencji samorządu
Miasta i Gminy
Łagów 2014-2018 r.
QQ

Czytaj na str. 6-19

„Adamówki” przed
kolejnym sezonem
24 sierpnia br. siatkarki ŁKS
Łagów rozpoczęły przygotowania do kolejnego sezonu
ligowego.
QQ Czytaj na str. 24

Patriotyczne uroczystości w Orłowinach
W niedzielę, 9 września
2018 r. w orłowińskim
lesie w gminie Łagów
odbyła się przepiękna
uroczystość patriotyczna,
upamiętniająca tragiczne
losy byłych mieszkańców
Orłowin.

QQ

Tuż przed uroczystą mszą św.
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
Pan Paweł Marwicki wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łagów
Panem Krzysztofem Karstem
w towarzystwie rodzin osób
pochodzących ze wsi Wojteczki
uroczyście odsłonili tablicę upa-

miętniającą tragiczne wydarzenia, które rozegrały się we wsi
Wojteczki. Historia mówi, że była
to mała wioska położona niedaleko Widełek, około półtora kilometra od Orłowin, Sędka i Łagowa. W XVII w. przez wieś przeszła
zaraza, która zdziesiątkowała

Uczestnicy uroczystości w Orłowinach z flagami w dłoniach odśpiewują hymn Polski

ludność regionu. Pamiątką
po tym wydarzeniu są splecione
krzyże zwane Bożą Męką. W zapiskach z lat 1801-1804 istnieją
informacje które mówią że osada liczyła 6 domów i 2 gospodarzy.
QQ Dokończenie na str. 2
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Patriotyczne uroczystości w Orłowinach
QQ Dokończenie ze str. 1
Mieszkańcy Wojteczek podobnie jak pozostali mieszkańcy regionu świętokrzyskiego
zaangażowali się w powstanie
styczniowe. Na początku lat 40
XX wieku mieszkańcy Wojteczek
zostali przesiedleni do Małego
Jodła. Po wyludnieniu wsi została tylko gajówka. 1 marca 1943 r.
do Wojteczek wjechała stacjonująca w niedalekich Bielinach żandarmeria niemiecka. Jak wynika
z relacji świadków żołnierze wyprowadzili gajowego przed dom
i tam na oczach pozostałych domowników rozstrzelali, ciało zaś
oblano benzyną i podpalono.
Żonę gajowego wraz z 5 synami
zapędzono do drewnianej szopy,
pod którą podłożono ogień. Podczas tych tragicznych wydarzeń
pozostające we wsi zabudowania zostały spalone, a zgliszcza
porósł las. O tragedii mieszkańców Wojteczek przypomina metalowy krzyż oraz rosnące w lesie
zdziczałe jabłonie.
Mszy św. w Orłowinach
z udziałem pocztów sztandarowych Gminnego Koła Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych RP w Łagowie,
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z Łagowa, Sędka, Sadkowa i Piotrowa, Nadleśnictwa
Łagów, szkół z Łagowa, Gierczyc,
przewodniczył Ks. Mieczysław
Kata Wikariusz Parafii w Łagowie,
przy koncelebrze Ks. Waldemara
Winnickiego proboszcza parafii

bezpłatny miesięcznik
samorządowy gminy Łagów
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy
w Łagowie,
ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
tel. 41-343-70-54
Redaktor naczelny:
Anna Kędziora
akedziora@lagowgmina.pl
Druk:
ART-SERWIS, tel. 513-01-04-04
Nakład: 1500 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam
i ogłoszeń, nie zwraca nie zamówionych ma
teriałów oraz
zastrzega sobie prawo do ingerencji w nadesłane teksty.
Nasza Gazeta Łagowska
dostępna jest także na
www. lagowgmina.pl

QQ

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej we wsi Wojteczki

w Gierczycach. Wyjątkowo tegoroczna msza św. odprawiona
została w intencji mieszkańców
Orłowin oraz mieszkańców wsi
Wojteczki. Tradycja ta na pewno
będzie kontynuowana w kolejnych latach.
Po mszy św. delegacje złożyły
wieńce oraz zapaliły znicze przed
symbolicznym krzyżem niepodległości świadkiem dawnych
burzliwych dziejów, który stanął
w Orłowinach w 1918 roku. Dla
przypomnienia krzyż w Orłowinach postawił Antoni Augustowski najznamienitszy gospodarz
Orłowin w podzięce za to że wojna ocaliła jego synów. Od niedawna w miejscu starego krzyża
stoi nowy, o który postarał się
wnuczek Mirosław Augustowski.
Dodatkowo pod krzyżem znajduje się tablica z nazwiskami
mieszkańców dawnych Orłowin.
Po części oficjalnej głos zabrali organizatorzy uroczystości
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
Pan Paweł Marwicki i Nadleśni-

QQ

czy Nadleśnictwa Łagów Pan
Krzysztof Karst, którzy powitali
zaproszonych gości i podziękowali za przybycie i tym samym
wspólne uczczenie tragicznej historii o której pamiętamy i o którą dbamy i przekazujmy młodemu pokoleniu.
Po przemówieniach przepiękny i wymowny program
artystycznym o polskiej historii
przedstawiła młodzież z Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie.
Serdecznie dziękujemy opiekunkom Pani Agnieszce Świtek, Pani
Annie Michalczyk, Pani Jolancie
Świt i Pani Bernadecie Czekaj
za przygotowanie młodzieży
i aktywny udział w orłowińskich
uroczystościach. Na zakończenie
rozdano zebranym flagi narodowe symbol naszej Ojczyzny, które
jak wspomniał podczas przemówienia Burmistrz Miasta i Gminy
Łagów Pan Paweł Marwicki decyzją samorządu Miasta i Gminy
Łagów zostały przygotowane
i będą rozdane wśród mieszkań-

Złożenie kwiatów i zniczy pod krzyżem w Orłowinach

ców Miasta i Gminy Łagów, tak
aby na każdym domu w dzień 11
listopada zawisła flag Polski jako
znak zaakacentowania Naszego
patriotyzmu, pamięci oraz przywiązania do barw narodowych.
Uroczystość zakończyła się
wspólnym śpiewaniem pieśni
patriotycznych „Wojenko. Wojenko”, Pierwsza Brygada”, „Warszawianka”, „Rota” przy akompaniamencie Orkiestry Dętej
z Daleszyc. Na koniec wszyscy
wspólnie odśpiewali hymn narodowy jednocześnie trzymając
w rękach barwy biało-czerwone – znak naszej obywatelskiej
wspólnoty oraz radosnego przeżywania i okazywania naszego
patriotyzmu.
Dziękujemy pocztom sztandarowym, harcerzom, wszystkim tym, którzy przyczynili się
do przygotowania tej uroczystości oraz wszystkim zebranym
za wspólne świętowanie naszej
historii.
/A.K/
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Strażackie ćwiczenia w Sędku
W niedzielę, 26 sierpnia
w Sędku w godzinach
popołudniowych wszystkie
jednostki OSP z terenu
Miasta i Gminy Łagów
uczestniczyły w szkoleniu
z udzielania pierwszej
pomocy oraz ćwiczeniach
strażackich, których główną
ideą i zamierzeniem było
zabezpieczenie miejsca
zdarzenia, segregacja
rannych, wydobycie ich
z auta oraz udzielenie
pomocy przedmedycznej
a także zabezpieczenie
miejsca zdarzenia.
Niecodzienne spotkanie strażaków – ochotników rozpoczęło
się odprawą przed budynkiem
Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku, gdzie każdy
prezes jednostki zameldował
Komendantowi
Gminnemu
OSP w Łagowie dh Zdzisławowi
Zwolińskiemu gotowość jednostki do ćwiczeń, po czym on
sam złożył meldunek Prezesowi
Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Łagowie dh Pawłowi Marwickiemu, który powitał
wszystkich strażaków – ochotników i poinformował ćwiczących
o założeniach akcji, rozdzieleniu
im zadań i zaprosił na wykład
i praktyczne ćwiczenia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.
Na początku ze strażakami
spotkali się policjanci Pan Robert
Nyga z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Kielcach i Pani Joanna
Żelezik z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy prowadzili
pogadankę na temat sposobu
wydawania poleceń i sygnałów
do kierowania ruchem na skrzyżowaniu podczas wypadku drogowego czy innego zdarzenia
wymagającego
prowadzenia
akcji ratowniczej. Następnie
wykład na temat resuscytacji
krążeniowo-oddechowej przeprowadził dr n. med. Grzegorz
Gałuszka, a praktyczne ćwiczenia
w tym zakresie zademonstrował
Mistrz Polski w ratownictwie
medycznym Pan Jakub Kasiński. Po części teoretyczno-praktycznej przyszedł czas na ćwiczenia tylko praktyczne. W tym
celu zorganizowano symulacje
wypadku drogowego z dwoma osobami poszkodowanymi
i uwięzionymi w aucie. Do wypadku zadysponowane zostały
trzy jednostki OSP Łagów, OSP
Sadków i OSP Piotrów. Dowódcą akcji był dh Marcin Gadowski. Akcja przebiegała sprawnie,

QQ

Symulacja zdarzenia drogowego przeprowadzona w ramach ćwiczeń strażaków - ochotników

QQ

Druhowie doskonalili umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy

każdy strażak wykazał się znakomitą znajomością obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu
jednostki.
Manewry bacznie obserwowali mieszkańcy Miasta i Gminy Łagów oraz przedstawiciele
Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach jak również Pan Jakub
Kasiński, który udzielał wsparcia
przy wydobywaniu rannych z samochodu.
Po zakończeniu działań, w tym
samym miejscu dokonano podsumowania ćwiczeń. Głos zabrał
Komendant Gminny OSP Łagów
dh Zdzisław Zwoliński, który
powiedział, że tego rodzaju ćwi-

czenia są bardzo pożądaną lekcją i sprawdzianem gotowości
bojowej wszystkich jednostek.
Warto dodać, że jednostka z Łagowa znajduje się w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
i na co dzień jest dysponowana
przez Państwową Straż Pożarną
w Kielcach do wszelkich akcji
ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Dla wszystkich jednak jednostek tego rodzaju ćwiczenia
były okazją do sprawdzenia się
w konkretnych sytuacjach zagrożenia, których oby nie zdarzało
się wiele.
Wszyscy jednomyślnie zaznaczyli, że takie ćwiczenia są jak

najbardziej potrzebne, bo nigdy
nie wiadomo, kiedy przyjdzie
czas, aby nabyte umiejętności
na ćwiczeniach użyć w prawdziwej akcji. Wszyscy strażacy
-ochotnicy na zakończenie otrzymali zaświadczenia za udział
w szkoleniu i w ćwiczeniach strażackich oraz pamiątkowe koszulki ufundowane przez Burmistrza
Miasta i Gminy Łagów Pana Pawła Marwickiego.
Składamy serdecznie podziękowania wszystkim strażakom
-ochotnikom za zaangażowanie
i udział w szkoleniu oraz w ćwiczeniach.
/A.K/
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Wieniec z Czyżowa na Dożynkach
Powiatu Kieleckiego i Gminy Pierzchnica
26 sierpnia 2018 r. odbyły
się Dożynki Powiatu
Kieleckiego i Gminy
Pierzchnica. Uroczystości
rozpoczęła msza święta
w Kościele Parafialnym
w Pierzchnicy, gdzie zostały
poświęcone tegoroczne
plony.
Po mszy wszyscy udali się
w barwnym korowodzie prowadzonym przez starostów tegorocznych dożynek pod muzycznym przewodnictwem Gminno
– Szkolnej Orkiestry Dętej „Sitkówka-Nowiny” na stadion sportowy w Pierzchnicy, gdzie odbyły
się główne uroczystości Święta
Plonów 2018 r.
Miasto i Gminę Łagów w konkursie na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy podczas Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Pierzchnica reprezentowało sołectwo
Czyżów. Przedstawiciele sołectwa
Czyżów na czele z Radnym Rady
Miejskiej w Łagowie Panem Mirosławem Dudą, sołtysem sołectwa
Czyżów Panem Wiesławem Laskiem i członkami Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów
przygotowali także stoisko promocyjne oferując wszystkim uczestnikom Święta Plonów przepyszne
swojskie jadło.

QQ

Stoisko Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyzów na Dożynkach w Pierzchnicy

W dożynkach uczestniczył także
Zbigniew Meducki – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łagów oraz
Pan Marek Bartkiewicz Przewodniczący Rady Miejskiej w Łagowie.
W tym roku za najpiękniejszy
wieniec uznano wieniec z Gminy Miedziana Góra, który reprezentował będzie Powiat Kielecki
podczas Dożynek Wojewódzkich
2 września we Włoszczowie.
Tłumy pod scenę przyciągnął
zespół disco-polo „Jorrgus”. A na zakończenie Święta Plonów zaśpiewała kapela Jędrusie. Całość zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom sołectwa Czyżów
za promocją Miasta i Gminy Łagów
podczas Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Pierzchnica. /A.K/

QQ

Wieniec dożynkowy z Czyżowa reprezentował Miasto i Gminę
Łagów na Dożynkach Powiatowych w Pierzchnicy

Otwarcie Przedszkola „Tęcza” w Łagowie
25 sierpnia br. oficjalnie
od przecięcia wstęgi,
zainaugurowało swoją
działalność Przedszkole Nr 1
Tęcza w Łagowie, kierowane
przez Panią Jolantę
Gadowską. Uroczystego
poświęcenia dokonał Ks
Robert Capała Wikariusz
Parafii pw. Św. Mchała
Archanioła w Łagowie.
Przedszkole w obecnej formie
działa już od stycznia tego roku,
jednak jako punkt przedszkolny
położony nieopodal aktualnej
lokalizacji, istniało od czerwca
2011 roku. Dotąd swoje pierwsze kroki na ścieżce edukacyjnej
stawiało tam około 150 dzieci.
Teraz każdego dnia w murach
placówki gości około 30 maluchów. Przedszkole działa przez
cały rok, w wakacje jest zamknię-

QQ

Poświęcenie Punktu Przedszkolnego Tęcza w Łagowie

te jedynie przez tydzień. Godziny otwarcia dostosowywane
są do potrzeb rodziców. Oferta

Przedszkola „Tęcza” jest bardzo
szeroka. Odbywają się poza zajęciami programowymi – zajęcia

z języka angielskiego, rytmiki,
logopedii, przyrody matematyki i tańca. Dzieci biorą też udział
w zajęciach inspirowanych aktualnymi wydarzeniami.
W uroczystości uczestniczyli
Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Pan Bogdan Gierada, Burmistrz Miasta i Gminy Łagów Pan
Paweł Marwicki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Łagów
Pan Zbigniew Meducki, Skarbnik
Miasta i Gminy Łagów Pani Małgorzata Sitarz oraz licznie zebrani rodzice maluchów uczęszczających do Przedszkola Tęcza.
Dyrekcji Przedszkola oraz
maluchom
uczęszczającym
do niego życzymy wszystkiego
najlepszego wspaniałej przyjemnej nauki oraz świetnej zabawy
na nowy rozpoczynający się rok
szkolny.
/A.K/
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„Przedwiośnie” w Łagowie
W ramach akcji „Narodowe
czytanie” w sobotę 8
września br. w Remizie OSP
w Łagowie można było
wysłuchać fragmentów
„Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego.
Organizatorem wydarzenia
była Pani Małgorzata
Gadowska-Skibińska.
Wśród czytających znaleźli
się Burmistrz Miasta i Gminy Łagów Pan Paweł Marwicki, Skarbnik Miasta i Gminy Łagów Pani
Małgorzata Sitarz, radni Rady
Miejskiej w Łagowie Pani Izabela Garbacka – Łach i Pani Hanna
Ozdoba, Pan Wiesław Nawrocki
Dyrektor Gminnego Zespołu
Szkół w Łagowie, przedstawiciele lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń jak również licznie zebrani mieszkańcy
Miasta i Gminy Łagów.
Wydarzenie pożyteczne, ciekawe, co roku skupiające ludzi,
którzy kochają słowo pisane.
Serdecznie dziękujemy Pani
Małgorzacie Gadowskiej – Skibińskiej z Czytelni z Łagowa
za przygotowanie tego wyjątkowego spotkania. Spotkanie
zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Dziękujemy wszystkim za przybycie i za wspólnie
spędzony czas nad lekturą,

QQ

Narodowe czytanie „Przedwiośnia” w Remizie OSP w Łagowie

mieszkankom z Łagowa za przygotowanie poczęstunku dla
wszystkich zebranych. Już dziś
zapraszamy wszystkich chętnych na kolejną edycję Narodowego Czytania w 2019 roku.
Dla przypomnienia „Narodowe Czytanie” organizowane jest
przez Prezydenta RP od 2012

roku. Jego głównymi założeniami są popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia
narodowej tożsamości poprzez
kontakt z największymi dziełami
polskiej literatury. Akcja została
zainicjowana wspólną lekturą
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce

odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno:
Trylogię Henryka Sienkiewicza,
„Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego,
a w tym roku „Przedwiośnie”.
/A.K/

Narodowe Czytanie w Starej Zbelutce
7 września w Szkole
Podstawowej w Zbelutce
odbyło się Narodowe
Czytanie powieści
Stefana Żeromskiego
pt. „Przedwiośnie”.
W
akcji
organizowanej
od 2012 roku wzięli udział
uczniowie oraz nauczyciele. Uroczystość rozpoczęto od przypomnienia twórczości oraz życiorysu Żeromskiego. Podkreślono,
że w Przedwiośniu pisarz w niezwykły sposób przeżywał polskość, odrodzenie się Rzeczypospolitej a także walkę o obronę
granic.
Jest to szczególnie ważne
w roku świętowania 100-lecia niepodległości. Uczniowie
z klas 7 i 8 uczcili akcję piosenką
Marka Grechuty „Ocalić od zapomnienia” i czytali fragmenty
powieści.
Grażyna Lisińska
i Wiesława Siwonia

QQ

Uczniowe Szkoły Podstawowej w Starej Zbelutce podczas Narodowego Czytania 2018
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Podsumowanie kadencji samorządu

Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Łagów,

P

rzed nami ostatni kwartał
2018 roku a tym samym
zbliżający się koniec bieżącego
roku, ale również koniec obecnej
kadencji samorządu. Mijająca
kadencja to czas ciężkiej i wytężonej pracy radnych, sołtysów
i pracowników urzędu miasta
i gminy Łagów na rzecz rozwoju
naszej małej ojczyzny i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Upływające cztery lata
to czas merytorycznej, zgodnej
współpracy samorządu, dbałości
o finanse publiczne i pełnej rozwagi w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących
funkcjonowania gminy. Podsta-

QQ

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów Paweł Marwicki

wowym celem jaki obraliśmy
sobie rozpoczynając działalność
po ostatnich wyborach samorządowych był zrównoważony
rozwój wszystkich miejscowości
i równe traktowanie całej społeczności lokalnej. Planując realizację poszczególnych zadań jako
priorytet przyjęliśmy finansowanie ich z udziałem środków ze-

QQ

Przewodniczacy Rady Miejskiej Marek Bartkiewicz

wnętrznych. W ten sposób udało
się zrealizować remonty istniejących i budowy nowych dróg,
chodników, mostów, oświetlenia
ulicznego, budynków użyteczności publicznej, świetlic wiejskich,
ośrodka zdrowia, obiektów sportowych i oświatowych. Zadbaliśmy również o kultywowanie tradycji lokalnych i patriotycznych

poprzez organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych.
O wszystkich prowadzonych
działaniach systematycznie informowaliśmy Państwa na łamach Naszej Gazety Łagowskiej,
poprzez aktualności na naszej
stronie internetowej, na portalu
społecznościowym Facebook jak
również podczas organizowanych spotkań sołeckich.
Poniżej przedstawiamy kalejdoskop zdjęć obrazujących wybrane, najważniejsze wydarzenia
i zadania inwestycyjne z lat 20142018 jako podsumowanie kończącej się kadencji samorządu
miasta i gminy Łagów, dziękując
jednocześnie Państwu za wyrozumiałość przy ich wspólnej realizacji.

Inwestycje drogowe
Droga Sędek - Bardo - 2015 r.

Droga w Zamkowej Woli - 2018 r.

Droga ul. Podskale w Łagowie - 2018 r.

Droga w Zamkowej Woli - 2018 r.

Droga Zbelutka-MajoratKędziórka - 2015 r.

Droga Złota Woda - Orłowiny - 2015 r.

Budowa chodnika w Piotrowie - 2016 r.

Budowa chodnika w Sędku - 2016 r.

Chodnik przy drodze krajowej
w Piotrowie - 2015 r.

u Miasta i Gminy Łagów 2014-2018 r.
Chodnik w Gęsicach
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Chodnik w Nowej Zbelutce

Chodnik w Piotrowie

Chodnik w Sędku - 2017 r.

Drogi dojazdowe do pól w Piotrowie

Droga dojazdowa do pól w Płuckach

Droga do przebudowy przy cmentarzu
w Starej Zbelutce

Droga dojazdowa do pól w Piotrowie
kierunek Jeleniów

Droga dojazdowa do pól w Starej Zbelutce
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Droga gminna w Zamkowej Woli

Droga Piotrów - Wiśniowa
w trakcie przebudowy

Droga Piotrów - Cegielnia
w trakcie przebudowy

Droga Płucki

Droga Sędek - Orłowiny

Droga w Płuckach - 2015 r.

Droga w Sadkowie w kierunku
Trzech Krzyży

Droga w Sędku - 2015 r.

Droga w Starej Zbelutce - 2015 r.
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Droga w Woli Łagowskiej Baraniec - Olszowiec (1 odcinek)

Droga w Woli Łagowskiej Baraniec - Olszowiec (2 odcinek)

Droga Wola Łagowska - Pustka 2016 r.

Droga Zbelutka Nowa - Radostów - Choiny
łączącą dwie gminy Łagów i Raków
Droga Złota Woda - Łazy

Nowa zatoczka autobusowa
przy cmentarzu w Łagowie

Melioracja rowów w Duraczowie - 2015 r.

Odbiór drogi w Czyżowie

Nowy parking przy cmentarzu
w Łagowie
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Nowe alejki na cmentarzu w Łagowie

Nowy Most na ul. Podskale - 2016 r.

Odbiór drogi w Małacentowie

Odbiór parkingu przy Szkole Podstawowej w Rudzie

Przebudowa drogi powiatowej Łagów - Nowy Staw 2015 r.

Przebudowa drogi powiatowej w Piotrowie Zagościńcu

Utwardzony plac przy Remizie OSP w Sadkowie 2016 r.

Droga Wola Łagowska - Gęsice
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Dla naszego bezpieczeństwa
Jednostka OSP Łagów z nowym sprzętem ratowniczym

Jednostka OSP Piotrów z nowym sprzętem ratowniczym

Jednostka OSP Sędek z nowym sprzętem ratowniczym

Nowy samochód dla OSP Sadków

Inwestycje oświetleniowe
Nowe oświeltenie w Płuckach - 2016 r.

Oświetlenie na Winnej - 2018 r.
Oświetlenie w Wiśniowej

Oświetlenie w Złotej Wodzie
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Oświetlenie w Zamkowej Woli - 2018 r.

Rozbudowane oświetlenie
uliczne w sołectwie
Stara Zbelutka
Oświetlenie na ul. Zapłotniej

Oświetelenie w Woli Łagowskiej (Kącik
Oświetlenie Piotrów - Kolonia -2018 r.

Oświetlenie ul. Kielecka

Oświetlenie ul. Bardzka

Oświetlenie ul. Źródłowa - 2018 r.

Oświetlenie Wiśniowa - 2018 r.
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Infrakstuktura wodociągowa i kanalizacyjna
Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotej Wodzie

Kanalizacja Zamkowa Wola - Płucki

Gmina otwarta na potrzeby mieszkańców - świetlice, place zabaw
Plac zabaw w Gęsicach - 2015 r.

Budowa nowej świetlicy w Nowej Zbelutce -2018 r.
Nowy plac zabaw i siłownia zewnetrzna w Piotrowie.

Nowe place zabaw
w Nowej Zbelutce i Sadkowie

Na rzecz edukacji i sportu dla dobra kapitału ludzkiego
Boisko i siłownia przy Szkole Podstawowej w Rudzie - 2016 r.

Stadion sportowy w Łagowie w budowie
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Nowa posadzka w Szkole Podstawowej w Czyżowie

Dofinansowanie do budowy stadionu sportowego w Łagowie
Sakiewka Zbója Madeja - 2015 r.

Sakiewka Zbója Madeja - 2016 r.

Stypendyści Sakiewek Zbója Madeja - 2017 r.
Umowa na doposażenie pracowni edukacyjno-ekologicznej
dla Szkoły Podstawowej w Łagowie

Wyremontowana sala gimnastyczna
w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie
Nowy parkiet w Szkole Podstawowej w Zbelutce

Nowe schody w Szkole
Podstawowej w Zbelutce
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Nowa posadzka w Szkole Podstawowej z Zbelutce

Nowy parkiet w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Piotrowie

Wyróżnienia
Wyróżnienie LIDER REGIONU - 2017 r.

Wyróżnienie dla Miasta
i Gminy Łagów
za propagowanie idei
honorowego
krwiodawstwa - 2015 r.

Wyróżnienie Nasze Dobre
Świętokrzyskie - 2015 r.

Ochrona zdrowia, wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Łagowie

Łagów, Ośrodek Zdrowia - wizulizacja

Nowy samochód dla Warszatu Terapii Zajęciowej w Sędku

Remont Ośrodka Zdrowia w Starej Zbelutce - 2015 r.
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Start Programu SENIOR - WIGOR - 2015 r.

Badania dla dzieci

Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - 2015 r.

Inne przedsięwzięcia
Konferencja promująca projekt „Śladami
kultury benedykyńskiej”

Nowa dzwonnica w Łagowie

Odnowina figura
Matki Boskiej
przy ul. Kieleckiej

Nowe podejście i ławki
przy jaskini Zbójeckiej
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Odnowiona kapliczka XIX w Sędku

Odrestaurowana studnia przy Kościele Parafialnym w Łagowie

Odrestaurowana kapliczka w Płuckach z inicjatywy radnego
i mieszkańców sołectwa Płucki i Małacentów

Odrestaurowanie źródełka Królowej Jadwigi w Złotej Wodzie

Z życia gminy - wydarzenia kulturalne
Koncert Kolęd i Pastorałek – 2015 r. – 2017 r.

Kiermasz Wielkanocny 2015 r. – 2018 r.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2015 r. – 2018 r.

Piotrowska Majówka i 10-lecie istnienia Koła Gospodyń
Wiejskich w Piotrowie – 2015 r. – 2018 r.
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Gminne Obchody Dnia Dziecka – 2015 r. – 2018 r.

Świętojańskie Wianki w Woli Łagowskiej – 2015 r.-2016 r.

Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa
oraz Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa 2015 r. – 2018 r.

Akcja honorowego oddawania krwi w Łagowie – 2015 r. – 2018 r.

Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Łagów – 2017 r.

Święto Plonów 2015 r. – 2018 r.

Patriotyczne uroczystości w Orłowinach – 2015 r. – 2018 r.

Wojewódzka Wystawa - Kwalifikacja Ogierów
Rasy Zimnokrwistej - 2016 r.-2018 r
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Gminne Obchody Święta Niepodległości – 2015 r.-2018 r.

40-lecie nadania patrona Szkole Podstawowej
w Łagowie – 2016 r.

50-lecie istnienia Szkoły Podstawowej
im. Batalionów Chłopskich w Łagowie – 2015 r.

Festyn Tradycji Ludowej w Sędku - 2016 r

Jubileusz 50-lecia istnienia Gminnego Koła Pszczelarzy
w Łagowie – 2015 r.

Konferencja w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie
poświęcona odkryciu w Płuckach - 2018 r

Piknik Rodzinny w Lechówku -2015 r. - 2018 r.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Łagowie - 2018 r

Strona 20

WRZESIEŃ 2018 R. / NASZA GAZETA ŁAGOWSKA

Ważne spotkania dla dobra Miasta i Gminy Łagów

QQ

Wizyta przedstawicieli Powiatu Słupskiego w Urzędzie Miasta
i Gminy w Łagowie

QQ

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów z Panią Agatą Wojtyszek Wojewodą Świętokrzyskim oraz Ministrem MSWiA Jarosławem Zielińskim

QQ

QQ

Wizyta w Sejmie RP i spotaknie z Małgorzatą Kidawą-Błońską
oraz Markiem Gosem, posłami na Sejm RP

Spotkanie z doradcą Prezydenta RP
Krzysztofem Łapińskim

QQ

Spotkanie z Prezydentem Andrzejem
Dudą

QQ

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów z Wojewodą Świętokrzyską
Agatą Wojtyszek

QQ

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów z Europosłem do PE Bogdanem Wentą

QQ

Władze samorządowe Miasta i Gminy Łagów z władzami powiatu kieleckiego i Urzędu Marszałkowskiego

QQ

Władze samorządowe Miasta i Gminy Łagów z władzami samorządu województwa świętokrzyskiego
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Fundusz sołecki
na rozwój
wsi w 2019 r.
podzielony!
We wrześniu br. zakończył
się cykl zebrań sołeckich,
na których mieszkańcy
decydowali o przeznaczeniu
środków z funduszu
sołeckiego na kolejny
rok kalendarzowy.
We wszystkich zebraniach
uczestniczył Burmistrz
Miasta i Gminy Łagów Pan
Paweł Marwicki. Zebrania
te były także okazją
do omówienia zagadnień
dotyczących gminy,
w tym m.in. inwestycji
oraz realizacji budżetu
za mijający 2018 rok.
Dla przypomnienia fundusz
sołecki są to środki finansowe wydzielone w budżecie
gminy dla danego sołectwa
na wykonanie zadań, ale tylko
takich, które mają się przyczynić do poprawy warunków życia
mieszkańców danego sołectwa
i są zgodne ze strategią rozwoju
gminy oraz mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy.
Można je przeznaczyć również
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Mieszkańcy mogą
zgłaszać propozycje, na które
chcieliby przeznaczyć środki
z funduszu, a następnie wspólnie zadecydować w formie
uchwały zebrania wiejskiego

na co zostaną wydane ostatecznie środki z funduszu sołeckiego na dany rok. Wydatkowanie
środków w ramach funduszu
sołeckiego, w podstawowym
trybie, może nastąpić wyłącznie
na podstawie złożonego przez
sołectwo wniosku do Urzędu
Miasta i Gminy w Łagowie.
Jednocześnie nadmieniamy,
że nie w każdym samorządzie
funkcjonuje fundusz sołecki.
Ustawa o fundusz sołeckim zakłada, że tylko rada gminy, rada
miejska może w drodze uchwały podjąć decyzje o utworzeniu
funduszu sołeckiego, a tym samym przeznaczeniu części budżetu gminy na fundusz sołecki,
dzięki któremu sołectwa dysponując określoną kwotą zrealizują
istotne działania na rzecz swoich
społeczności, lokalne przedsięwzięcia czy wesprą inicjatywy
swoich mieszkańców.
Reasumując można powiedzieć, że głównym celem wyodrębnienia fundusz sołeckiego
w budżecie jest wzmocnienie
samorządu lokalnego i wprowadzenie prostego oraz efektywnego systemu gospodarowania
funduszami publicznymi, który
przekazuje mieszkańcom sołectw decydujący głos o przeznaczeniu pewnych kwot z lokalnego budżetu.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Łagowie

INFORMUJE
Osoby spełniające kryterium dochodowe,
które chcą korzystać z pomocy żywnościowej w ramach
POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018, mogą zgłaszać się
do MGOPS w Łagowie ul. Rynek 62 (parter, pok.1-2
oraz piętro 2 pok. 39) w celu uzyskania informacji
o wymaganych dokumentach na podstawie, których
będą mogły uzyskać SKIEROWANIE uprawniające
do odbioru art. żywnościowych. Osoby, które mogą
skorzystać z tego typu wsparcia, muszą spełnić warunek
nieprzekroczenia kryterium dochodowego
tj. dla osoby samotnie gospodarującejdochód netto
nie może przekroczyć kwoty– 1402 zł, w przypadku
osób w rodzinie dochód netto nie może przekroczyć
kwoty – 1056 zł na osobę.
Osoby, których dochody są wyższe
niż poszczególne kryteria dochodowe
NIE SĄ UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA SKIEROWAŃ
i nie mogą skorzystać z żywności w ramach POPŻ.

Nieprzekraczalny termin składania
dokumentów i oświadczeń w MGOPS Łagów:
od 2 października 2018 r.
do 10 października 2018 r.
w godzinach 8.30-11.30
Osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym
terminie stracą możliwość otrzymania skierowania
na odbiór żywności w Podprogramie 2018!!!

Sztuka osób
Niepełnosprawnych

10

września,
grupa
uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Sędka brała udział w uroczystej
gali wręczenia nagród XVI
Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego ,,Sztuka Osób
Niepełnosprawnych”,
która
odbyła się w |Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach.
Podczas uroczystości nasi
podopieczni zaprezentowali
się w barwnych strojach, wykonując utwory muzyki cygańskiej.
WTZ Sędek

QQ

WTZ Sędek na uroczystej gali wręczenia nagród XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych"
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Hodowla gołębi pocztowych w gminie Łagów
W

poniedziałek, 17 września br. w Lechówku
miało miejsce niecodzienne
wydarzenie, gdyż dokonano
oficjalnego otwarcia centrum
hodowlanego „Europa” – stacji
rozpłodowej gołębi pocztowych,
którego właścicielem jest Pan
Stanisław Rycombel jednocześnie pełniący funkcje Radnego
Rady Miejskiej w Łagowie. W uroczystym otwarciu hodowli wziął
udział Burmistrz Miasta i Gminy Łagów Pan Paweł Marwicki,
Skarbnik Miasta i Gminy Łagów
Pani Małgorzata Sitarz, Radny
Rady Miejskiej w Łagowie Pan
Wojciech Błosiński oraz wielu
znanych z Niemiec, Belgi, Holandii hodowców gołębi pocztowych, tj. Pan Hermann Schilling
wielokrotnie nagradzany hodowca z Niemiec, mistrz w lotach
gołębi pocztowych, Jens Aedtner właściciel gołębi rozpłodowych od wielokrotnych mistrzów
z Niemiec, Stefan Steenbergen
znany hodowca z Belgi, liczący
się na arenie międzynarodowej
w lotach gołębi. Hodowla w Lechówku posiada gołębie ze znanej na całym świecie stacji roz-

QQ

Uroczyste przecięcie wstęgi

płodowej Stellermann. Obecnie
centrum hodowlane „Europa”
w Lechówku posiada około 300
par rozpłodowych, w tym 50 par
pocztowych gołębi rozpłodowych zostało zakupione od Pana
Stellermanna, który w bieżącym
roku ze względu na stan zdrowia
sprzedał swoją hodowlę. Ponadto w swoim stadzie posiada gołębia sławnego hodowcy Gerarda

Koppmana, wielokrotnie nagradzanego medalistę w internacjonalnych lotach dalekodystansowych, synów oraz wnuki z linii
Red Bullens, gołębie z rodziny
Klein Dirk, gołębie od hodowcy belgijskiego Vandenabeele
i słynnego syna Rudego i wiele wnuczków oraz innych linii
znanych w Europie i na świecie
np. oryginalny De Klak.

Stacja rozpłodowa w Lechówku wyposażona jest w cele oraz
siodełka, które są automatycznie
oczyszczane. Robimy naprawdę
dobre wrażenie.
Właścicielom hodowli Europa
życzymy powodzenia oraz sukcesów podczas lotów. Wszystkich
zainteresowanych
zapraszamy
na stronę internetową www.centrumhodowlaneeuropa.pl /A.K/

Wkrótce realizacja kolejnych dużych inwestycji
„Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę
jakości życia mieszkańców”

To potężna inwestycja na którą czekano
w gminie Łagów wiele lat i wreszcie się udało.
Wartość tego projektu opiewająca na kwotę ponad 7 mln zł, z czego dofinansowanie
ze środków unijnych to ponad 4 mln zł, zapewni m.in. poprawę techniczną budynku
Ośrodka Zdrowia w Łagowie (inwestycja obecnie już realizowana), poprawę funkcjonalno –
przestrzenną Rynku w Łagowie, wymienione
zostaną rury azbestowe, żeliwne, wymieniony
zostanie także wodociąg na terenie Łagowa.
Inne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach tej inwestycji to poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji poprzez przebudowę drogi gminnej Łagów ul. Opatowska
na odcinku 200 m wraz z budową parkingu,
wytyczenie trasy turystycznej związanej z potencjałem endogenicznym Gminy Łagów oraz
budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Drogi wojewódzkiej nr 756.
„Śladami kultury benedyktyńskiej”

Dla uatrakcyjnienia turystycznego i kulturowego Miasta i Gminy Łagów udało się pozyskać dofinansowanie na realizację projektu
„Śladami kultury benedyktyńskiej”, którego
celem jest rozszerzenie oferty zarówno kulturalnej i turystycznej obszaru Gór Świętokrzyskich, poprzez utworzenie kompleksowego
produktu turystycznego – szlaku kulturowego opartego na autentycznym dziedzictwie
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Projekt rozbudowy Remizy OSP w Łagowie

kulturowym regionu, łączącego wiele miejsc
skupionych wokół serca Gór Świętokrzyskich
– Świętego Krzyża – w jedną, intrygującą i nowoczesną całość. Projekt będzie realizowany
na terenie 4 gmin, tj. Bieliny, Łagów, Bodzentyn
i Pawłów. W Łagowie planuje się m.in.: stworzenie galerii produktów lokalnych w dawnym
obiekcie posterunku policji w Łagowie oraz
w budynku remizy strażackiej, gdzie zostanie zaprezentowane bogactwo produktów
lokalnych i tradycyjnych regionu Gór Świętokrzyskich, w tym: pokazy i produkty kulinarne
dostępne w regionie, kiermasze, targi regionalne, szkolenia, spotkania. W obiekcie dawnego posterunku powstanie również punkt
informacji turystycznej. Ponadto w ramach
projektu planuje się rekonstrukcję stanowisk
średniowiecznych rzemieślników związane
z obróbką kamienia. W nawiązaniu do tradycji

rzemieślniczych i bogactwa Łagowa w kamień
powstanie warsztat rzemieślników – kamieniarzy, warsztat ceramiczno-kaflarski, warsztat
pokazujący historie produkcji cegły średniowiecznej, zagrodę medyków i zielarzy. Kolejne działanie to adaptacja remizy strażackiej
na potrzeby zaplecza ekspozycyjnego galerii
produktów lokalnych w tym remont i rozbudowę budynku wraz z zakupem wyposażenia. Powstanie również sala pełniąca również
funkcję kina, mogąca pomieścić do 300 osób,
w której możliwe będą projekcje filmów i prowadzenie zajęć dla większych grup, a także
prezentacje w formie ekspozycji multimedialnych i tradycyjnych. W kompleksie dostępne będą takie elementy multimedialne
jak Machiny budowlane czyli plac budowy
średniowiecznego zamku w wirtualnej rzeczywistości. Turysta będzie mógł przenieść się
w czasie i osobiście doświadczyć pracy w średniowiecznych zamkach. To nie lada gratka
dla fanów budownictwa i jego historii. Dzięki
okularom do wirtualnej rzeczywistości będzie
można obsłużyć jedną z takich średniowiecznych maszyn i zbudować kawałek obiektu.
Całkowity koszt tej inwestycji turystycznej
to kwota ponad 20 mln zł, natomiast kwota
dofinansowania unijnego wynosi ponad 14
mln zł, a z budżetu państwa pochodzi blisko
1 mln. Projekt ten sam w sobie jest przedsięwzięciem, z którego efekty czerpać będziemy
przez wiele kolejnych lat.
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Maria Skłodowska-Curie
N

iniejszy artykuł poświęcamy wielkiej uczonej, dwukrotnej noblistce, kobiecie łamiącej wiele konwenansów i torującej
drogę do wykształcenia i niezależności innym kobietom – Marii
Skłodowskiej-Curie.
Urodziła się w7 listopada 1867 r.
w rodzinie nauczycieli wywodzących się ze środowiaka szlachecko- ziemiańskiego. Miała czworo
rodzeństwa: trzy siostry i brata.
W domu Skłodowskich panował
kult wiedzy, toteż wszyscy otrzymali staranne wykształcenie,
co w przypadku kobiet nie było
w owym czasie prostą sprawą.
Sytuację skopmplikowała dodatkowo wczesna śmierć matki, przez
co ojciec do końca życia borykał
się z problemami finansowymi.
Dzieci pomagały sobie nawzajem
w zdobyciu wykształcenia, czego przykładem jest umowa Marii
ze starszą siostrą Bronisławą: najpierw Maria pomoże jej sfinansować studia medyczne w Paryżu a potem siostra umożliwi jej
ukończenie studiów na Sorbonie.
Lekarzem był również jedyny brat
Józef, zaś siostra Helena nauczycielką.
Pierwsza w historii uczelni kobieta studentka nauk ścisłych

Maria podjęła studia na Sorbonie w 1891r. zostając pierwszą
kobbietą studentką nauk ścisłych
w historii tej uczelni. Rozpoczynając studia zmieniła traskrypcję
swego imienia na bardziej francusko brzmiące Marie ale mieszkała na zimnym poddaszu i często
nie dojadała, tak że zdarzało jej
się mdleć z głodu i wyczerpania. Po ukończeniu studiow jako
pierwsza kobieta uzyskała tytuł
doktora na Sorbonie. Podczas studiów poznała swojego przyszłego
męża i towarzysza swojej pasji
-Piotra Curie.
Radowe małżeństwo noblistów

Pobrali się zaraz po tym, jak Maria uzyskała licencjaty z fizyki (z wynikiem bardzo dobrym) i matematyki (z wynikiem dość dobrym). Był
to związek bardzo udany, oparty
na równości i partnerstwie tak
w pracy, jak i życiu prywatnym.
Przeżyli ze sobą tylko11 lat, gdyż
Piotr zginął tragincznie pod kołami konnego tramwaju. Szukając
tematu do pracy doktorskiej Marię
zainteresowąły badania znanego
fizyka Henriego Becquerela, który badał promieniowanie emitowane przez związki uranu. Maria
postawiła hipotezę, że w rudach
uranu zawarte są inne, nieznane
pierwiastki
promieniotwórcze.
Po kilku latach żmudnych badań
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Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie.

w prymitywnej szopie pełniącej
funkcje laboratorium, Maria i Piotr
odkrywają dwa nowe pierwiastki
promieniotwórcze, którym nadają
nazwę polon (na cześć Polski) i rad.
W 1903r. cała trójka otrzymała
nagrodę Nobla za badania nad
promieniotwórczością, choć nominowani zostali tylko mężczyźni,
zaś wkład Marii całkowicie pominięto. Dopiero ultimatum Piotra,
który odmówił przyjęcia nagrody
bez Marii poskutkowało. W mowie
wygłoszonej w Sztokholmie Piotr
dziesięciokrotnie użył słów madame Curie i tylko kilka razy wymienił swoje nazwisko.
Wiele osób przypisywało tę harmonię małżeńską właściwościom
radu, który wspólnie odkryli i badali. Całą Europę objęła zresztą euforia dotycząca nowo odkrytych
pierwiastków. Rad dodawano
do syropów i pastylek na kaszel,
do kremów, balsamów a nawet
do wody pitnej i cukierków dla
dzieci!
Małżeństwo Marii i Piotra doczekało się dwójki potomstwa,
córek Ireny i Ewy. Ta pierwsza
wraz z mężem Fryderykiem Joliot
Curie (przyjął nazwisko panieńskie żony) otrzymała w 1935r. nagrodę Nobla za odkrycie zjawiska
sztucznej promieniotwórczości.
Ich z kolei dzieci, a wnuki Marii
-Helene Langevin-Joliot i Pierre
Joliot są wybitnymi naukowcami
z dziedziny fizyki i biologii. Ewa
była pianistką, biografką matki
i korespondentką wojenną, zaś
jej mąż Henri Labouisse otrzymał
pokojową nagrodę Nobla jako
przewodniczący UNICEF. Ewa żartowała czasem, że przynosi wstyd
rodzinie, gdyż jako jedyna nie
otrzymała nagrody Nobla. Przeżyła natomiast wszystkich członków
swojej rodziny i zmarła w 2007r
w wieku 104 lat.
Nobel w cieniu skandalu

Po śmierci męża Maria sama
kontynuowała prace badawcze,
przejęła katedrę po nim i stała się

napierw pierwszą kobietą wykładającą na Sorbonie a dwa lata
póżniej pierwszą kobietą profesorem tej uczelni. Nieżyczliwych
nie brakowało. Podważali sens jej
pracy a nawet samo odkrycie radu
i polonu, ale „królowa mrówek”
jak ją nazywano nie ustała w pracy i uzyskała rad w postaci bryłki
białego metalu oraz ustaliła jego
masę atomową: 226,45.
Szwedzka Akademia Nauk
w Sztokholmie przyznała jej nagrodę Nobla w dziedzinie chemii
za odkrycie radu i polonu oraz
badania nad ich włsściwościami.
Maria jest więc pierwszą kobietą
na świecie, która otrzymała nagrodę Nobla i jedyną, która ją otrzymała dwukrotnie.
Maria pojechała do Szwecji
z córką Ireną i siostrą Bronisławą,
pomimo że Akademia przyznając
jej nagrodę nie zaprosiła uczonej
po jej odbiór.
W owym czasie Maria słynęła
bowiem nie tylko jako ucznona,
ale i jako skandalistka. Wszystko
za sprawą romansu, w jaki wdała
się z młodszym od siebie o kilka
lat uczniem swojego męża i jej
współpracownikiem Paulem Langevinem. Sekretna miłość stała
się skandalem, gdy pani Langevin
upubliczniła pełne namiętności
listy kochanków, w których Maria namawia Paula do rozwodu,
a nawet do wyrafinowanych sposobów uprzykrzenia życia małżonce.
Krucjata wobec Marii trwała
kilka lat. Prasa nazywała ją cudzoziemką, żydówką i złodziejką cudzych mężów. W jej obronie stanął
min. Albert Einstein, odbyło się
też kilka pojedynków, na przykład
Paul Langevin stanął naprzeciw
redaktora jednej z francuskich gazet oczerniających kochankę, ale
na szczęście żaden z panów nie
oddał strzału. Skandal zakończyczył sam Paul Langevin, który pod
wpływem nacisków opinii publicznej wrócił do żony.

Maria Skłodowska-Curie całe
życie łamała konwenanse. Już
samo podjęcie nauki na uczelni,
gdzie na ogólną liczbe 800 studentów były 23 kobiety stanowiło nie lada wyzwanie. Później
już jako uczona, otoczona była
niechęcią naukowców, którzy nie
mogli pogodzić się z sukcesami
odnoszonymi przez kobietę. Ale
Maria była kobietą wyzwoloną,
nie ulegała presji otoczenia. Po ślubie z Piotrem w podróż poślubną
wybrali się na rowerach, co było
złamaniem obowiązujących konwenansów, zwłaszcza że Maria dla
wygody skróciła suknię i jeździłą
bez kapelusza, co można było
wówczas unać za skandal.
Kiedy przyjechali do Polski,
chcąc mężowi pokazać piękno ojczyzny, wspólnie wspięli
się na Rysy, a trzeba pamiętać
że w owym czasie nie było szlaków
turystycznych a kobiety obowiązywał zwyczajowy strój, czyli długa suknia.
Podczas I wojny światowej Maria jako jedna z pierwszych kobiet
na świecie zdobyła prawo jazdy
po to, by przewozić aparat rentgenowski. To dzięki niej rannym
zaczęto robić prześwietlenia RTG,
dzięki czemu z dużą precyzją lokalizowano odłamki, co nie jednemu
walczącemu uratowało życie.
Maria Skłodowska-Curie zmarła
w 1934r z powodu anemii, którą poprzedziła choroba popromienna. Dziś naukowcy twierdzą,
że przyczyną jej choroby nie było
promieniowanie, na jakie narażała
się w trakcie badań nad uranem,
polonem i radem lecz podczas
tysięcy prześwietleń rentgenowskich, jakie wykonała żołnierzom
walczącym wI wojny światowej.
Jedno takie prześwietlenie trwało
około godziny i było robione prymitywną aparaturą, przez co dawka promieniowania przyjęta przez
uczoną była ogromna.
Pochowano ją w Sceaux pod
Paryżem, obok męża ale w 1995r.
ich prochy przeniesiono do paryskiego Panteonu. Maria Skłodowska-Curie jest pierwszą i jedyną
kobietą uhonorowaną w ten sposób za swoje dokonania naukowe
i jedyną osobą nie będącą z pochodzenia Francuzką spoczywającą w tym miejscu.
Trumna uczonej jest z ołowiu,
ponieważ jej szczątki wciąż promieniują, podobnie jak osobiste
rzeczy trzymane w specjalnych
pojemnikach, gdyż są skażone radem 226, którego okres połowicznego rozpadu wynosi 1600 lat.
Opracowała Renata Bryk
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„Adamówki” przed kolejnym sezonem
24 sierpnia br. siatkarki
ŁKS-u Łagów rozpoczęły
przygotowania
do kolejnego sezonu
ligowego.
Przez pierwsze kilka tygodni
drużyna spotykać się będzie
na zajęciach 3 razy w tygodniu,
gdzie poprzez trening ogólnorozwojowy będzie pracować
szczególnie nad takimi elementami jak wytrzymałość, siła, szybkość, dynamika oraz zwinność.
W kolejnych etapach okresu
przygotowawczego
przejdzie
na system dwóch treningów
w tygodniu i skupi się na doprecyzowaniu umiejętności technicznych oraz doskonaleniu własnej taktyki.
We wrześniu zaplanowane
są również 3 spotkania sparingowe (pierwszy odbędzie 14 września z zespołem Sparta Zagnańsk
na własnej hali), zaś w październiku maksymalnie 2, aby sprawdzić
aktualną formę zespołu przez
startem ligi, a także skorygować
pewne błędy i mankamenty
na poszczególnych pozycjach.
Celem łagowianek w nowym sezonie jest poprawa płynności gry
oraz wcześniejszych wyników.
Z uwagi na fakt, iż część zawodniczek od października
rozpocznie naukę na wyższych
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Intensywne przygotowania Adamówek do nowego sezonu

uczelniach poza granicami naszego województwa zajdą niewielkie zmiany w dotychczasowym składzie. Ich miejsce
uzupełnią młodsze dziewczęta,
które dotychczas dostawały
mniej szans w poprzednim sezonie oraz zupełnie nowe, które pokazały się z dobrej strony
podczas zmagań w Zagnańskiej
Lidze.

W nadchodzącym sezonie
prócz GMINY ŁAGÓW, firmy FH
RAFPOL RAFAŁ KROWIŃSKI,
firmy HAND-POL STANISŁAW
RYCOMBEL,
STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY ŁAGÓW
wsparli nas również START 4
UBEZPIECZENIA-USŁUGI SŁAWOMIR BARABASZ oraz STACJA
KONTROLI POJAZDÓW DIA-CAR
S.C. w ŁAGOWIE.

Za pomoc i wsparcie wszystkim osobom i podmiotom serdecznie dziękujemy. Natomiast
wszystkich kibiców zapraszamy
na mecze w nowym sezonie
z udziałem „Adamówek”. Cały
terminarz już niedługo będzie
dostępny na naszym fanpage’u oraz październikowym numerze Naszej Gazety Łagowskiej.
A. Stępień

Zagrają dla Antosia Plewińskiego!
W niedzielę, 7 października
2018 r. w Łagowie na boisku
Orlik w godzinach 15.3018.00 zostanie rozegrany
turniej charytatywny „Dla
Antosia Plewińskiego”.
Rodzice Antosia Plewińskiego
pochodzą z gminy Łagów. Antoś
ma dopiero trzy latka, ale w swoim
życiu przeszedł już bardzo wiele.
Chłopiec urodził się z niewydolnością oddechową, okazało się,
że cierpi na dziecięce porażenie
mózgowe czterokończynowe oraz
padaczkę lekooporną. W trakcie
swojego krótkiego życia pokonał
sepsę, przeszedł operację wycięcia
ziarniaka, przeżył poważny wypadek samochodowy.
W turnieju charytatywnym
w piłkę nożną „Dla Antosia Plewińskiego” zagra 8 drużyn, w tym m.in.
4 drużyny młodzieżowe i drużyny
składające się z: samorządowców,
przedsiębiorców, księży i policjantów. Dla wszystkich kibiców i ludzi
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Antoś Plewiński

dobrej woli, którzy wyrażą chęć
udzielenia pomocy i przekazania
środków finansowych na rzecz Antosia Plewińskiego zostanie przygotowany poczęstunek. Dodatkowo w tym dniu każda kobieta
będzie mogła wykonać bezpłatne
badanie cytologiczne oraz zorganizowane zostaną badania profi-

laktyczne dla wszystkich zainteresowanych przez NZOZ „Wielmed”
w Łagowie, w tym mi.in. badania
kardiologiczne i badania słuchu.
Ze stoiskiem i występem tanecznym zaprezentuje się także Akademia Tańca Kamili Drezno.
W zbiórkę pieniędzy „Dla Antosia Plewińskiego” zaangażowani

będą wolontariusze Szkolnego
Klubu Wolontariatu działającego przy Gminnym Zespole Szkół
w Łagowie. Już teraz serdecznie
dziękujemy wszystkim tym, którzy
zaangażowani są całym sercem
w przygotowanie i udział w turnieju „Dla Antosia Plewińskiego”
Przypominamy, że Antoś Plewiński jest podopiecznym fundacji „Dorośli dzieciom” mieszczącej
się pod adresem 27-200 Starachowice, ulica Staszica 10. Pomóc
można także w innych sposób
wpłacając pieniądze na konto 64
1050 1432 1000 0023 2758 5606.
Chłopcu można również przekazać swój 1% podatku. Numer KRS
to: 0000243743 z dopiskiem „Darowizna dla Antosia. Więcej o informacji o Antosiu można znaleźć
na facebookowym profilu „Pomagamy Antosiowi”.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w turnieju charytatywnym „Dla Antosia
Plewińskiego”.

