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Razem można więcej
Na łagowskim cmentarzu para-

fialnym w marcu br. rozpoczęły się 
prace związane z budową nowych 
alejek z  kostki brukowej, które 
zastąpią dotychczasowe nieutwar-
dzone nawierzchnie. 

Nawierzchnia betonowa popra-
wi estetykę i ułatwi poruszanie się 
po cmentarzu.

 Q Czytaj na str. 3

Dofinansowanie 
dla Gminy Łagów 
na funkcjonowanie 
Domu Senior-WIGOR
Pod koniec ubiegłego roku, 

dzięki przyznanej dotacji przez 
Ministerstwo Rodziny Pracy i Po-
lityki Społecznej, w  ramach Pro-
gramu Wieloletniego Senior-WI-
GOR na  lata 2015-2020 Edycja 
2016 w Gminie Łagów, został uru-
chomiony Dom Senior-WIGOR 
z przeznaczeniem dla osób nieak-
tywnych zawodowo w wieku 60+.

 Q Czytaj na str. 4

 Q Dokończenie na str. 2

IX Piotrowska Majówka już za nami!

Już po raz dziewiąty przy dźwiękach muzyki 
ludowej w dniu 21 maja 2017 r. odbyła 
się Piotrowska Majówka.  Na uczestników 
majówki czekały stoiska z pysznymi daniami 

przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Piotrowa, występy lokalnych Kół oraz liczne 
atrakcje dla dzieci – zjeżdżalnie, kule wodne.

 Q Czytaj na str. 2

 Q Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowa z kapelą Jana Witkowskiego rozpoczyna IX Piotrowską Majówkę.

Gminne Obchody Dnia Strażaka w gminie Łagów
W środę, 3 maja 2017 r.  
w gminie Łagów odbyły 
się Gminne Obchody Dnia 
Strażaka. Uroczysta msza 
św. o godz. 12:00 w kościele 
parafialnym w Łagowie, której 
przewodniczyli  Dziekan 
Dekanatu Świętokrzyskiego  
Ks. Proboszcz Jerzy Beksiński, 
Ks. Mieczysław Surus oraz 
Ks. Robert Capała,  była 
uwieńczeniem dnia Św. 
Floriana – patrona strażaków. 

W  obchodach uczestniczyły 
wszystkie  jednostki OSP z  terenu 
naszej gminy oraz zaproszeni goście 
w osobach : st. bryg. Paweł Górniak 
Zastępca Komendanta Miejskiego 
PSP w  Kielcach, dh Ireneusz Żak 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w  Kielcach, 
druh Bogdan Gierada Członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego, Pan 

Marek Bartkiewicz Przewodniczący 
Rady Gminy Łagów oraz Pan Robert 
Szwagierczak Kierownik Referatu  
Inwestycji i  Zamówień Publicznych 

 Q Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łagowie

w Urzędzie Gminy w Łagowie. 
Po  mszy pododdziały strażaków 

wraz z  zaproszonymi gośćmi prze-
maszerowały na  Rynek w  Łagowie, 

gdzie zostały wręczone podziękowa-
nia za  aktywną pracę  w  szeregach 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w  Łagowie. Wyróżnienia z  rąk Pre-
zesa Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w  Łagowie Pana Pawła 
Marwickiego oraz st. bryg. Pawła 
Górniaka - zastępcy Komendanta 
Miejskiego PSP w  Kielcach odebra-
li: Piotr Stańczak, Łukasz Stańczak, 
Kamila Pakuła, Kinga Pakuła, Pa-
trycja Łach, Patryk Bąk, Bartłomiej 
Lisiński, Aleksandra Garstka, Ewa 
Garstka, Mikołaj Zwoliński, Seba-
stian Jarosz, Paweł Flis, Jan Gadow-
ski, Krzysztof Gadowski i  Michał 
Skibiński. 

Dalsza części uroczystości miała 
miejsce w  Piotrowie, gdyż to  jed-
nostka OSP Piotrów była tegorocz-
nym gospodarzem uroczystości  
gminnych obchodów dnia strażaka. 
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 Q Dokończenie ze str. 1

IX Piotrowska Majówka już za nami!
Już po raz dziewiąty, przy 
dźwiękach muzyki ludowej, 
w dniu 21 maja 2017 r. odbyła 
się Piotrowska Majówka. 
Na uczestników majówki 
czekały stoiska z pysznymi 
daniami przygotowanymi 
przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowa, 
występy lokalnych Kół oraz 
liczne atrakcje dla dzieci – 
zjeżdżalnie, kule wodne. 

Tradycyjnie festyn rozpoczął 
się uroczystą mszą św. odprawioną 
przez Ks. Roberta Capałę Wika-
riusza Parafii pw. Św. Michała Ar-
chanioła w  Łagowie. Tegoroczną 
majówkę zaszczycili swoją obec-
nością : Bogdan Gierada Czło-
nek Zarządu Powiatu Kieleckiego, 
Bogusław Włodarczyk Starosta 
Opatowski, Paweł Marwicki Wójt 
Gminy Łagów, Marek Bartkiewicz 
Przewodniczący Rady Gminy Ła-
gów,  Małgorzata Sitarz Skarbnik 
Gminy Łagów, Magdalena Kędzier-
ska Naczelnik Wydziału Rolnictwa, 
Leśnictwa i  Ochrony Środowiska 
w  Starostwie Powiatowym w  Kiel-
cach, Małgorzata Bęben Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w  Piotrowie wraz z  gronem 
pedagogicznym, Robert Szwagier-
czak Kierownik Referatu Inwesty-
cji i  Zamówień Publicznych w  UG 
w  Łagowie. Oficjalnego otwarcia 
IX Piotrowskiej Majówki dokonała 
Pani Elżbieta Borek przewodnicząca 
Koła Gospodyń z  Piotrowa, dalszą 
część uroczystości poprowadziła 
Pani Małgorzata Bęben. Następ-
nie głos zabrał Wójt Gminy Łagów 
Paweł Marwicki, który w  swoim 

przemówieniu w kilku ciepłych sło-
wach pogratulował paniom z  Pio-
trowa i  członkom jednostki OSP 
z Piotrowa organizacji i ogromnego 
zaangażowania w  przygotowanie 
majówki. Jednocześnie podkreślił 
bardzo dobrą współpracę organiza-
torów z samorządem gminnym. Zaś 
wszystkim zebranym na  majówce 
w  Piotrowie życzył spokojnej i  do-
brej zabawy oraz miłego wypoczyn-
ku na łonie natury. Do życzeń pana 
Wójta dołączył się także Pan Bogdan 
Gierada, który podziękował za  za-
proszenie i  zachęcił do  wspólnego 
biesiadowania. Kulminacyjnym 
punktem uroczystości były występy 
lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich. 
Na początku zaprezentowali się go-
spodarze uroczystości, następnie za-
śpiewały Panie z Sadkowa, z Sędka, 
z Witosławic, grupa „Wolanie” i ka-
pela Jana Witkowskiego. Ciekawy 
program artystyczny pt. „Na zielone 
światki albo maje” zaprezentowały 
dzieci z miejscowej szkoły. 

Dla miłośników dobrej zaba-
wy zagrał zespół „Fajne Chłopy 
z  Ostrowca Świętokrzyskiego”. Sło-
neczna, ciepła aura towarzysząca 
majówce w  Piotrowie sprzyjała do-
brej zabawie na świeżym powietrzu 
i  przyciągnęła wielu okolicznych 
mieszkańców.

Członkinie Koła Gospodyń Wiej-

 Q Goście IX Piotrowskiej Majówki

skich z  Piotrowa bardzo dziękują 
wszystkim osobom i  instytucjom 
za  zaangażowanie w  organizację 
Majówki w  Piotrowie, w  szcze-
gólności dziękują sponsorom : 
gminie Łagów, Stanisławowi Pie-
trzakowi „Kruszywa Pietrzak”, Do-
mowi Weselnemu „Anulka”, Urszuli 
i  Rafałowi Krowińskim, Dorocie 
i  Wiesławowi Gadowskim, Irmi-
nie i  Wiesławowi Skobel, Elżbiecie 
i  Henrykowi Szczykutowiczom, 
Agnieszce i  Grzegorzowi Tłuścik,  
Jolancie i Mariuszowi Lisińskim, Ad-
rianowi Lisińskiemu, Justynie i  Da-
riuszowi Szczykutowiczom, Jolancie 
i  Krzysztofowi Chmielewskim, Bar-

barze i  Andrzejowi Kotwie, Beacie 
i  Andrzejowi Cichopkom, Bożenie 
i  Krzysztofowi Błońskim, Wandzie 
i  Józefowi Błońskim, Arkadiuszowi 
i Wiolecie Błońskim, Bankowi Spół-
dzielczemu w Ostrowcu Św. , Elżbie-
cie i  Józefowi Wójcikom, Marzenie 
i Jackowi Uba, Beacie i Piotrowi Ko-
twa, Annie i  Marcinowi Sitarskim, 
Bożenie i  Stanisławowi Wójcikom, 
Annie i  Sławomirowi Błońskim, 
Lucynie i  Józefowi Mordoniom, 
Agnieszce i  Marcinowi Podsiadło, 
Barbarze i Józefowi Grzesikom, Ewe-
linie i Danielowi Grzesikom oraz Ka-
mili i Robertowi Błońskim.

/AK/

Gminne Obchody Dnia Strażaka w gminie Łagów

Uroczystość ta  stała się również do-
skonałą okazją do wręczenia odzna-
czeń zasłużonym strażakom. Złotym 
medalem za zasługi dla pożarnictwa 
zostali wyróżnieni : dh Władysław 
Łata z  OSP Sadków, dh Jan Kargul 
z  OSP Sadków. Odznakę „Strażaka 
Wzorowego” otrzymali dh Sławomir 
Błoński z  OSP Piotrów, dh Tomasz 
Szostak z OSP Piotrów, dh Piotr Jan-
kowski oraz dh Zbigniew Jankowski 
z  OSP Piotrów. Ponadto Prezydium 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w  Łagowie za  wysługę lat nada-
ło odznakę następującym druhom 
: za 40 lat dh Henrykowi Wasikowi, 
za  30 lat dh Marcinowi Krakowia-
kowi,  dh Rajmundowi Wróblew-
skiemu, dh Januszowi Rej, za  15 lat 
dh Pawłowi Garstce, za  10 lat dh 
Marcinowi Gadowskiemu, dh Miro-
sławowi Lisińskiemu, dh Mateuszowi 
Stróżeckiemu, dh Szymonowi Boch-
niakowi, za 5 lat dh Jolancie Gadow-
skiej, dh Michałowi Stróżeckiemu, 
dh Mariuszowi Bajakowi oraz dh 
Mariuszowi Jarek. 

Zarząd Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w  Łagowie podziękował 
za  aktywną pracę druhnom i  dru-
hom Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej z  Piotrowa. Podziękowania 

w  imieniu Zarządu wręczył osobi-
ście Przewodniczący Rady Gminy 
Łagów Pan Marek Bartkiewicz na-
stępującym strażakom: dh Zuzanna 
Domagała, dh Angelika Stepień, dh 
Kornelia Gałka, dh Karolina Szczy-
kutowicz, dh Kacper Żurek. 

Przemówienia okolicznościowe 
na  obchodach wygłosili zaproszeni 
goście, tj. dh Ireneusz Żak , druh 
Bogdan Gierada oraz Pan Marek 
Bartkiewicz którzy w swoich wypo-
wiedziach podkreślali ważną spo-
łeczną rolę strażaków gminy Łagów 
w służbie społeczności lokalnej. 

Szczególne życzenia oraz podzię-
kowania za  bezinteresowną służbę 
do strażaków z gminy Łagów skiero-
wał w liście Komendant Miejski PSP 

w Kielcach st bryg. Sylwester Hame-
ra, a odczytał jego zastępca st bryg. 
Paweł Górniak. 

Po  wystąpieniach zaproszonych 
gości wszyscy zgromadzeni zostali 
zaproszeni na  poczęstunek przygo-
towany przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Piotrowie. 

W imieniu tegorocznych gospoda-
rzy uroczystości dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do  zor-
ganizowania i  oprawy gminnych 
obchodów dnia strażaka w gminie.

Szczególne podziękowania skła-
damy Paniom z  Koła Gospodyń 
Wiejskich z  Piotrowa za  ogromne 
zaangażowanie w  przygotowanie po-
częstunku dla strażaków z całej gminy. 

/AK/

 Q Przemarsz pododziałów strażackich do Kościoła Parafialnego w Łagowie
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Spotkanie Zespołu Problemowego ds. rozwiązania problemu 
wynikającego z uciążliwej działalności kopalń na terenie 
gminy Łagów

 Q Uczestnicy spotkania dotyczącego rozwiązania problemu wynikającego z  uciążliwości działania kopalń 
na terenie gm. Łagów

Razem można więcej
Na łagowskim cmentarzu 
parafialnym w marcu br. 
rozpoczęły się prace związane 
z budową nowych alejek 
z kostki brukowej, które 
zastąpią dotychczasowe 
nieutwardzone nawierzchnie. 

Nawierzchnia betonowa poprawi 
estetykę i ułatwi poruszanie się po 
cmentarzu.

Remont alejek cmentarnych jest 
wspólną inicjatywą Parafii pw. Św. 
Michała Archanioła w  Łagowie, 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy 
Łagów, Urzędu Gminy w  Łagowie 
oraz Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych Łagów Sp. z  o.o., które re-
prezentuje gminę Łagów. Dzięki tej 
współpracy  i zaangażowaniu udało 
się wykonać już pierwsze alejki. 

Należy podkreślić, iż  darczyń-
cą materiału, tj.  kostki brukowej, 
płyt i obrzeży betonowych na alejki 
cmentarne jest firma „Bruk-Bet”. 
Ponadto Ks. Jerzy Beksiński, Pro-
boszcz Parafii zaapelował do wszyst-
kich przedsiębiorców prowadzących 
działalność górniczą na terenie gmi-

ny Łagów o  kruszywo i  wysiewkę 
niezbędne do realizacji w/w zadania 
inwestycyjnego. Na  prośbę i  apel 
odpowiedziało tylko dwóch przed-
siębiorców : „Kruszywa Pietrzak Sp. 
J.” i  firma „Probudex” Obecnie trwa 
także zbiórka pieniędzy prowadzo-
na przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Gminy Łagów na zakup betonu pół-
suchego koniecznego do ustawiania 
obrzeży, jak również zakup czterech 
lamp, przewodu elektrycznego, 
dwóch zdrojów ulicznych. 

Budowa nowych alejek to nie je-
dyne prace, które zmienią wygląd 
cmentarza w Łagowie i ułatwią pra-
ce porządkowe na cmentarzu. Wraz 
z  remontem nawierzchni Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych Ła-
gów Sp. z o.o. w ramach wykonywa-
nych robót budowlanych zamontuje 
także 4 lampy oświetleniowe i  230 
m kabla. przygotowane zostaną 
również dwa uliczne zdroje wodne 
zapewniające stały dostęp do wody. 

Inwestycja jest niezbędna po 
to, aby zlikwidować uciążliwości 
występujące w  okresach jesienno 
- wiosennych, kiedy to warunki at-

mosferyczne utrudniały przejście 
po  cmentarzu z  uwagi na  błotnisty 
teren i kamieniste podłoże. 

Ta inwestycja pokazuje,  że dzięki 
zaangażowaniu różnych środowisk 

można realizować ciekawe projekty 
służące całej społeczności i  popra-
wiające lokalny krajobraz.

/AK/

 Q Nowe alejki na cmentarzu w Łagowie.

W poniedziałek, 8 maja 2017 
r. tym razem w siedzibie 
Urzędu Gminy w Łagowie 
odbyło się już kolejne 
posiedzenie Zespołu 
Problemowego ds. sytuacji 
w gminie Łagów działającego 
przy Wojewódzkiej Radzie 
Dialogu Społecznego 
w Kielcach, któremu 
przewodniczył Aleksander 
Kabziński. 

Spotkanie poświęcone było 
podsumowaniu dotychczasowych 
prac zespołu i  przyjęcie porozu-
mienia mającego na  celu podję-
cie wspólnych działań samorządu 
jak i  przedsiębiorców górniczych 
dla ograniczana uciążliwości od-
działywania wydobycia kopalin, 
ich przetwarzania i  wywozu oraz 
możliwości kontynuacji działal-
ności górniczej w  gminie Łagów. 
W  spotkaniu wzięli udział: człon-
kowie w/w Zespołu Problemowego, 
przedstawiciele kopalń działających 
na  terenie gm. Łagów oraz wła-
dze samorządowe gminy na  czele 
z  Wójtem Gminy Łagów Pawłem 
Marwickim i  Przewodniczącym 
Rady Gminy Łagów Markiem Bart-
kiewiczem wraz radnymi.

W  tym celu dyskusji poddano 
treść projektu porozumienia opra-

cowanego przez Wojewódzką Radę 
Dialogu Społecznego w  Kielcach, 
którego głównym celem jest dzia-
łanie stron mające doprowadzić 
do  przestrzegania decyzji środo-
wiskowych i  możliwości kontynu-
acji wydobycia kopalin. Zaś cela-
mi szczegółowymi dla samorządu 
gminy Łagów są: ograniczenie emi-
sji pyłów pierwotnych i  wtórnych, 
zminimalizowanie uciążliwości 
wywozu wyrobów gotowych oraz 

innych uciążliwości wynikających 
z działalności górniczej i przetwór-
czej, jak również budowa nowej, 
mniej uciążliwej dla mieszkańców, 
drogi wywozu urobku skalnego 
z  kopalń oraz partycypacji przed-
siębiorców w  budowie tej drogi. 
Natomiast postulatami przedsię-
biorców są: określenie oczekiwań 
samorządu przy których można 
prowadzić i  kontynuować działal-
ność wydobywczą oraz ustanowie-

nie Funduszu Górniczego z  części 
wpłacanych opłat eksploatacyjnych.

W odniesieniu do treści w/w po-
rozumienia każda ze stron przedsta-
wiła swoje stanowisko.

Ostateczna treść porozumienia 
zostanie przekazana przez Woje-
wódzką Radę Dialogu Społecznego 
wszystkim zainteresowanym stro-
nom w celu akceptacji i podpisania 
na kolejnym spotkaniu.

/AK/, D. Olejarska
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 Q Komisja konkursowa ocenia prace plastyczne wykonane przez uczniów 
ze szkół podstawowych

 Q Laureaci konkursu plastycznego odbierają bilety do kina 7D

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego

17 maja 2017 r. w Urzędzie 
Gminy w Łagowie odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród 
dla zwycięzców i uczestników 
VII Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego 
pod hasłem „Bezpiecznie 
na wsi to podstawa, środki 
chemiczne to nie zabawa”. 

Konkurs miał na  celu promować 
pozytywne zachowania związane 
z  pracą i  zabawą na  terenach wiej-
skich, a także popularyzować wiedzę 
na  temat "Wykazu czynności szcze-
gólnie niebezpiecznych związanych 
z  prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego, których nie wolno powierzać 

dzieciom poniżej 16 lat". Zadanie 
konkursowe polegało na  wykona-
niu pracy plastycznej, w  dowolnej 
technice, w formacie A3, ilustrującej 
hasło konkursowe. Konkurs odby-
wał się w  dwóch kategoriach wie-
kowych: I  grupa to  uczniowie klas 
od 0 do 3-ciej, II grupa - uczniowie 
klas od  4 do  6-tej. Łącznie w  kon-
kursie wzięło udział 18 uczniów ze 
szkół w  Piotrowie, Zbelutce, Czyżo-
wie i Łagowie. Komisja konkursowa 
w  składzie : Zastępca Wójta Gminy 
Łagów Pan Zbigniew Meducki Prze-
wodniczący Komisji oraz członkowie 
w osobach Pani Luiza Szyndlarewicz, 
Pani Katarzyna Zieja i Anna Kędzio-
ra wybrali najlepsze prace plastyczne, 

 Q Seniorzy Domu Senior Wigor z opiekunami

Dofinansowanie dla Gminy Łagów na funkcjonowanie 
Domu Senior-WIGOR

Pod koniec ubiegłego roku dzięki 
przyznanej dotacji przez Minister-

stwo Rodziny Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach Programu Wieloletniego 
Senior-WIGOR na  lata 2015-2020 
Edycja 2016 w  Gminie Łagów został 
uruchomiony Dom Senior-WIGOR 
z przeznaczeniem dla osób nieaktyw-
nych zawodowo w  wieku 60+, któ-
ry umożliwia seniorom korzystanie 
z przygotowanej dla nich oferty proz-
drowotnej obejmującej usługi w zakre-
sie aktywności ruchowej, edukacyjnej, 
kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej 
i opiekuńczej.

W celu podniesienia poziomu i roz-
woju świadczonych usług w br. został 
złożony wniosek o  dofinansowanie 
zadania, Moduł II - Zapewnienie 
funkcjonowania Dziennego Domu 
„Senior+”. Gmina Łagów jest jedną z 
czterech gmin w woj. świętokrzyskim, 
w  których działają Domy Senior-Wi-
gor i otrzyma dotację w wysokości 44 
280,00zł., co  znacznie przyczyni się 
do rozwoju miejsca przyjaznego senio-
rom.

Warto zaznaczyć, że  Gmina Ła-
gów jest jedną z  najmniejszych gmi-
ny w  województwie świętokrzyskim, 

w  której działa tego typu placówka. 
Domy Senior-Wigor funkcjonują w ta-
kich gminach jak: Ostrowiec Święto-
krzyski, Starachowice, Słupia Konecka 
i Powiat Opatowski.

 W dniu, 12 maja 2017 r. w gminie 
Łagów gościł Biskup Pomocniczy Die-
cezji Sandomierskiej Edward Frankow-
ski. Biskupowi towarzyszył Proboszcz 
naszej Parafii ks. Dziekan Jerzy Beksiń-
ski. Przy tej okazji Ks. Biskup odwiedził 
seniorów oraz uczestników Warszta-
tów Terapii Zajęciowej przy Dziennym 
Domu Pobytu „Otwarte Serca” w Sęd-
ku. Na  spotkaniu w  Urzędzie Gminy 
w  Łagowie z  władzami samorządo-
wymi i  pracownikami wspominając 
wizytę w Sędku Ks. Biskup powiedział, 
że gminie udało się stworzyć wspaniałe 
miejsce dla samotnych mieszkańców 
naszej gminy i że ten do niedawna opu-
stoszały budynek obecnie tętni życiem, 
a  samotni mieszkańcy gminy mają 
swoje miejsce na ziemi, które daje im 
poczucie bezpieczeństwa i  ciepła ro-
dzinnego. Jednocześnie pogratulował 
Wójtowi Gminy Łagów Panu Pawłowi 
Marwickiemu znakomitej inicjatywy 
na rzecz poprawy życia seniorów.

W.Kozłowska/A.K

 Q Bp Edward Frankowski z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku 

które zostały przesłane do Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia OR w  Kiel-
cach, gdzie będą oceniane w  kolej-
nych etapach konkursu. W  grupie 
wiekowej uczniów od klasy 0 do kla-
sy 3 I miejsce zajął Dominik Stache-
ra (SP Piotrów), II miejsce Roksana 
Kołbuc (SP Łagów), zaś III miejsce 
należy do Pawła Dudy również z SP 
Łagów. Natomiast w  drugiej grupie 
wiekowej tj. uczniowie kl. IV-VI lau-
reatami zostali : Maja Kudłacz (SP 
Łagów)  – I  miejsce, Krzysztof No-
coń (SP Łagów) – II miejsce, Elżbieta 
Wójcik (SP Piotrów) – III miejsce. 
Ponadto w konkursie wzięli udział: ze 
Szkoły Podstawowej z Piotrowa Szy-
mon Szczykutowicz, Izabela Łodej, 

Kinga Błońska i  Zuzanna Tyrała, ze 
szkoły ze Zbelutki Natalia Zdziebło, 
Sandra Masternak i  Patrycja Religa, 
ze szkoły z  Łagowa Julia Zielińska, 
Kamil Kołbuc i ze szkoły z Czyżowa 
Nikola Zembala, Julia Skowrońska 
i Aleksandra Krawętkowska. 

Laureatom dyplomy i  nagrody 
wręczył wójt Paweł Marwicki, który 
podziękował za  udział w  konkursie 
i  pogratulował wyróżnionym. Do-
datkowo każdemu dziecku wręczył 
bilet do kina 7D, które będzie w Ła-
gowie w dniach 24-25 maja 2017 r. 

Wszystkim zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy powodze-
nia w dalszym etapie. 

/AK/
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Położna poprowadzi ciążę, a pielęgniarka wypisze receptę 
na powtórzenie leków – ułatwienia dla pacjentów w gminie Łagów

 Q Pielęgniarka Pani Anna Śliwińska  Q Położna Pani Agnieszka Zięba

Świadczenia położnej POZ w opie-
ce nad kobietą w przypadku pro-

wadzenia ciąży fizjologicznej to nowy 
zakres świadczeń zdrowotnych 
w ramach podstawowej opieki zdro-
wotnej. Świadczenia są finansowane 
w  całości przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Warunkiem jest, aby ciąża 
była fizjologiczna. To  znaczy prze-
biegająca bez komplikacji, prawidło-
wo. W  przypadku ciąży zagrożonej, 
nazywanej wtedy patologiczną, NFZ 
dysponuje innym zakresem świad-
czeń w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej lub szpitalnej.

Przywrócone zostały położnym 
kompetencje do  prowadzenia pra-
widłowej ciąży. Od momentu rozpo-
znania ciąży do  chwili wystąpienia 
wskazań do  skierowania ciężarnej 
pod opiekę w  poradni ginekologicz-
no - położniczej albo opiekę szpital-
ną. Inaczej mówiąc jeżeli ciąża stanie 
się zagrożona lub zbliża się poród 
to  położna ma obowiązek skierowa-
nia ciężarnej pod opiekę lekarską. Nie 
oznacza to, że  całkowicie „pozbywa” 
się Pacjentki. Przestaje być koordyna-
torem w prowadzeniu ciąży.

Świadczenia, o  których mowa są 
„jaskółką” zwiastującą wprowadzenie 
niestosowanego jeszcze w Polsce mo-
delu opieki koordynowanej w podsta-
wowej opiece zdrowotnej.

Ciężarna w  ramach opieki finan-
sowanej przez NFZ, ma do  wyboru 
powierzenie prowadzenia ciąży leka-
rzowi w poradni ginekologiczno - po-
łożniczej lub położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej. Nie można jednak 
mieć jednocześnie dwóch prowadzą-
cych. Z  podkreśleniem, że  dotyczy 
to  tylko tego zakresu tego świadcze-
nia. Poza opisywanym świadczenia-
mi, nic nie stoi na  przeszkodzie aby 
konsultować się z lekarzem ginekolo-
giem i korzystać na dotychczasowych 
warunkach z  opieki położnej poz. 
(np. edukacja przedporodowa, patro-
naże położnej poz).

Nie ma powrotu pod opiekę po-
łożnej podstawowej opieki zdrowot-
nej jeśli ciąża byłaby tylko przez pe-
wien czas nieprawidłowa.

Zwolnienie lekarskie związane 
z  ciążą jest istotną przeszkodą z  ko-
rzystania z  prowadzenia ciąży przez 
położną. Zwolnienie oznacza, że cią-
ża nie jest prawidłowa.

W zakres świadczeń w opiece nad 
kobietą w  przypadku prowadzenia 
ciąży fizjologicznej wchodzi:

1.  wykonywanie badań laborato-
ryjnych i  mikrobiologicznych 
( w  tym badanie cytologiczne ) 
wyszczególnionych w  załączni-
ku Ministra Zdrowia z  dnia 20 
września 2012 w  sprawie stan-
dardów postępowania medycz-
nego przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych z  zakresu opieki 
okołoporodowej sprawowanej 

 Q Zuzanna Bera (w środku) z nagrodą w konkursie "Wygraj szansę"

Wygrana Zuzanny!

nad kobietą w  okresie fizjolo-
gicznej ciąży, fizjologicznego 
porodu, połogu oraz opieki nad 
noworodkiem;

2.  wykonywanie badań ultrasono-
graficznych narządu rodnego, 
zgodnie z  wymogami określo-
nymi dla poradni ginekologicz-
no - położniczych;

3.  obowiązkowe konsultacje leka-
rza specjalisty w dziedzinie po-
łożnictwa i ginekologii;

4.  obowiązkowe badanie stomato-
logiczne;

5.  w przypadku wskazań medycz-
nych, wykonanie Holtera RR.

Świadczenia są udzielane w  od-
powiednio wyposażonym gabinecie 
położnej podstawowej opieki zdro-
wotnej umożliwiającym ich realizacje 
zgodnie z  obowiązującymi standar-
dami. Warto zaznaczyć, że  standard 
świadczeń jest określony przez Mi-
nistra Zdrowia i jest on taki sam dla 
wszystkich. Zarówno dla poradni 
ginekologiczno położniczej, opieki 
szpitalnej i dla naszej, łagowskiej po-
łożnej.

Na  konsultacje lekarskie, bada-
nia USG i  cytologię Pacjentki są 
kierowane do  Wojewódzkiego Spe-
cjalistycznego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach. Badanie stomatologiczne 
zapewnia WW Dent. Ewentualne ba-
danie Holtera wykona Specjalistycz-
ny Gabinet Kardiologiczny Dobaj 
i  Kluk. Stomatolog, kardiolog oraz 
badania laboratoryjne są zlokalizo-
wane w  budynku ośrodka zdrowia 
w  Łagowie. Z  przyczyn formalnych 
cytologia będzie wykonywana jeszcze 
przez pewien czas w  WSSZ w  Kiel-
cach, podczas konsultacji ciężarnej 
przez lekarza specjalistę w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii.

Docelowo badania cytologicz-
ne będą wykonywane w  gabinecie 
położnej, w  przychodni w  Łagowie. 
Intencją zarządu Wielmedu jest aby 
cytologia była ogólnie dostępna dla 
wszystkich kobiet w ramach progra-
mu profilaktyki raka szyjki macicy.

Nowe świadczenia zostały wpro-
wadzone do naszej przychodni dzięki 
staraniu pracowników i zarządu spół-
ki Wielmed. Spełnienie wymagań, 
standardów, nawiązanie współpracy 
z  podwykonawcami i  wyposażenie 
gabinetu położnej wymagało dużo 
zaangażowania. W  szybkim przygo-
towaniu pomieszczenia gabinetu po-
mógł Urząd Gminy w  Łagowie oraz 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych z Łagowa.

Opiekę nad nad kobietą w  przy-
padku ciąży fizjologicznej koordy-
nuje Pani Agnieszka Zięba, magister 
położnictwa.

Zapraszamy przyszłe mamy 
do położnej w Wielmedzie. Zdajemy 
sobie sprawę, że  pomysł aby to  po-
łożna prowadziła ciążę budzi obawy 

u kobiet i sceptycyzm u niektórych le-
karzy. Rola położnych od lat 50 -tych 
ubiegłego wieku była systematycznie 
ograniczana.

Kolejną nowością w  przychodni 
są recepty, które może wypisać pie-
lęgniarka. Wstępnym warunkiem 
do  wystawiania recept przez pielę-
gniarkę lub położną jest posiadanie 
przez nią wyższego wykształcenia lub 
specjalizacji. Dalej jest kurs wypisy-
wania leków i poważny egzamin.

U nas dokonała tego Pani magister 
pielęgniarstwa Anna Śliwińska.

W  ramach swych kompetencji 
pielęgniarka może wypisywać re-
cepty na  leki dwojakiego rodzaju. 
Pierwszą grupę leków może przepi-
sać według własnego uznania. Leki 
z  drugiej grupy może powtórzyć 
za  lekarzem. Dotyczy to  Pacjentów 
przewlekle chorych, stale przyjmują-
cych te same leki. Powtórek w wyko-

nani pielęgniarki mogą być tylko trzy. 
Czwarty raz Pacjenta musi zbadać 
lekarz i znów kolejne trzy razy może 
wypisać pielęgniarka. Dzięki syste-
mowi komputerowemu pielęgniarka 
i lekarz ma wiedzę jakie leki, w jakich 
dawkach i  kiedy zostały przepisane 
pacjentowi. System komputerowy 
obejmuje przychodnię w  Łagowie 
i w Zbelutce Starej.

Jeszcze w  maju, uruchomiony 
zostanie w  Wielmedzie mini gabi-
net dla pielęgniarki do  wystawiania 
recept aby zapewnić lepszy komfort 
niż w rejestracji. Mini gabinet będzie 
„po drodze” do gabinetu lekarskiego.

Jako Pacjenci pamiętajmy o  swo-
im bezpieczeństwie. Recepta od pie-
lęgniarki jest wygodnym i  szybkim 
sposobem uzyskania kolejnej porcji 
leków. Aby był to bezpieczny sposób 
ominięcia kolejki do  lekarza, stan 
zdrowia Pacjenta musi być stabilny.

„Zuzia wielki głos ma, więc na pew-
no radę da! - tym hasłem koledzy i kole-
żanki dopingowali Zuzię Berę uczennicę 
Szkoły Podstawowej w Łagowie podczas 
ogólnopolskiego konkursu wokalne-
go pn. „Wygraj szansę”, który odbył się 
w  dniu 22 maja 2017 r. w  Wojewódz-
kim Domu Kultury w  Kielcach. Celem 
konkursu jest odkrywanie lokalnych  
talentów wokalnych. Zuzia pięknie za-
śpiewała piosenkę pt. „Uciekaj moje ser-
ce” z repertuaru Seweryna Krajewskiego 
i  zajęła II miejsce spośród 16 uczestni-

ków konkursu. 
Powyższy program odbył się w  ra-

mach ogólnopolskiej akcji: „Trzeźwość 
na co dzień”, której celem jest zapobiega-
nie uzależnieniom w szkołach oraz pro-
mocja muzycznie uzdolnionych dzieci.

Serdecznie gratulujemy i  życzymy 
kolejnych sukcesów wokalnych dla Zu-
zanny Bery. 

Udział w konkursie "Wygraj szansę", 
a także wyjazd młodzieży szkolnej został 
ufundowany przez Wójta Gminy Łagów 
Pana Pawła Marwickiego.
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 Q Dzieci ze SP w Łagowie wraz z opiekunami biorące udział w spotkaniu 
z Panią Joanna Wachowiak

Spotkanie z Joanną Wachowiak – autorką książek dla dzieci
8 maja 2017 roku Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w Łagowie zorganizowała 
dla uczniów kl. II i III Szkoły 
Podstawowej w Łagowie 
spotkanie autorskie z panią 
Joanną Wachowiak - autorką 
książek dla dzieci.

Pisarka zadebiutowała w  2013 
roku tytułem "Opowiastki dla ma-
łych uszu". W  roku 2014 "Kot ka-
meleon" przyniósł jej nominację 
do literackiej nagrody IBBY Książka 
Roku. Rok później "Historyjki dla 
małych uszu" zdobyły nagrodę jury 
konkursu organizowanego przez 
portal granice.pl i  tytuł "Najlep-
szej książki na  wiosnę" w  kategorii 
utworów dla najmłodszych. W 2016 
r. otrzymała wyróżnienie w  IV 
Konkursie Literackim im. Astrid 
Lindgren. Pani Joanna jest również 

autorką magicznych i  pełnych wy-
obraźni opowiadań: "O  czym się 
nie śniło dorosłym", "Ja chyba śnię", 
"Bartek, Lenka i sny" oraz opowieści: 
"Baba Blaga " i  "Ala Baba i  dwóch 
rozbójników".

Pisarka w  ciekawy sposób przy-
bliżyła uczestnikom swoje książki, 
wykorzystując do tego elementy za-
bawy, w których dzieci musiały wy-
kazać się wyobraźnią i spostrzegaw-
czością. Uczniowie zadawali również 
pytania dotyczące twórczości, jak 
również życia rodzinnego autorki.

Na zakończenie pani Joanna wrę-
czyła dyplomy i  nagrody książkowe 
- z  dedykacją, laureatom konkursu 
literackiego i plastycznego pt. "Opo-
wiem Ci mój sen". Za ciekawe, pełne 
humoru i  magii spotkanie uczestni-
cy wręczyli pisarce bukiet kwiatów 
z  życzeniami nowych pomysłów 
na książki, natomiast dzieci otrzyma-

ły zakładkę do książki z autografem.
Biblioteka dziękuje paniom: Mo-

nice Durlej, Monice Papież-Murzec 
i  Małgorzacie Gadowskiej za  przy-
jęcie zaproszenia i  przygotowanie 
dzieci. Spotkanie zorganizowano 
z okazji XIV edycji Tygodnia Biblio-
tek obchodzonej pod hasłem "Bi-

blioteka Oczywiście"! Zapraszamy 
po  lekturę zarówno dzieci, jak i ro-
dziców. Biblioteka czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 900 - 1600.

M.Foryś
Kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Łagowie

Wizyta Bp. Edwarda Frankowskiego w gminie Łagów

 Q Bp Edward Frankowski na spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Piotrowie

 Q Bp Edward Frankowski odbiera upominek od władz samorządowych 
gminy Łagów

12 maja 2017 r. w  gminie Łagów 
gościł Biskup Pomocniczy 

Diecezji Sandomierskiej Edward 
Frankowski. Biskupowi towarzyszył 
Dziekan Dekanatu Świętokrzyskie-
go Ks. Jerzy Beksiński. Podczas wi-
zyty kanonicznej Biskup spotkał się 
z  dziećmi i  młodzieżą w  placówkach 
oświatowych w Łagowie i w Piotrowie, 
którzy uświetnili niecodzienną wizytę 

specjalnie przygotowanym montażem 
słowno-muzycznym i  oryginalnym 
repertuarem. Bp odwiedził także se-
niorów Domu Senior-Wigor i uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej przy Dziennym Domu Pobytu 
„Otwarte Serca” w Sędku oraz spotkał 
się z władzami samorządowymi i pra-
cownikami Urzędu Gminy w Łagowie. 
Na każdym spotkaniu Jego Ekscelen-

cja obdarował uczestników obrazkiem 
z pasterskim błogosławieństwem. 

Ks. Biskup w swoich wystąpieniach 
podkreślał rolę samorządu w  życiu 
mieszkańców, podziękował za  miłe 
przyjęcie. Rozmowy przebiegały 
w serdecznej atmosferze, przy dużym 
i  życzliwym zainteresowaniu naszego 
dostojnego gościa. W  podziękowaniu 
za wizytę od społeczności lokalnej przy-

jął życzenia i  drobny upominek z  rąk 
Wójta Gminy Łagów Pana Pawła Mar-
wickiego – płaskorzeźbę herbu gminy 
Łagów wykonaną przez pana Zdzisława 
Błosińskiego oraz obraz z  widokiem 
na Kościół Parafialny w Łagowie. Na ko-
niec każdego spotkania Bp dokonał pa-
sterskiego błogosławieństwa wszystkim 
zgromadzonym. 

A.K.

„Usuwanie i utylizacja materiałów  
zawierających azbest na terenie gminy Łagów”

W dniu 09.05.2017r. Gmina Łagów podpisała z WFOŚiGW w Kielcach umowę dotacji 
na realizację zadania pn. Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na te-
renie gminy Łagów, którego całkowity koszt stanowi wartość 14.509,80 zł. 

Na kwotę dotacji składają się: 
•  środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach – kwota dotacji 5.078,43 zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania,

•  środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie – kwota dotacji 7.254,90 tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,

Pozostała kwota tj. 2.176,47 zł stanowi 15% wkład własny Gminy Łagów. 
Efektem  ekologicznym  zadania  polegającego  na  usunięciu  wyrobów  zawierających 
azbest z terenu Gminy Łagów będzie :
•  oczyszczenie terenu Gminy Łagów z wyrobów zawierających azbest w ilości 5.170 

m2, tj. 56,87Mg,
•  eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy Łagów, po-
przez sukcesywne likwidowanie negatywnego oddziaływanie azbestu na środowisko, 

•  wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania 
azbestu.

Sukcesywna likwidacja wyrobów niebezpiecznych w postaci materiałów i wyrobów za-
wierających azbest oraz unieszkodliwianie – poprzez składowanie na przeznaczonym 
do tego celu składowisku odpadów w Dobrowie, gm. Tuczępy zmniejszy emisję włókien 
azbestu do środowiska, co znacznie wpłynie na zmniejszenie jego chorobotwórczego 
działania. 
Azbest jest materiałem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega bowiem ani degradacji 
biologicznej, ani termicznej w związku z czym po wprowadzeniu do środowiska może 
pozostać  tam  przez  dziesiątki  a  nawet  setki  lat.  Szkodliwość  azbestu  na  organizm 
ludzki uzależniona  jest od ekspozycji na włókna azbestowe. Narażenie na działanie 
azbestu może powodować bóle w klatce piersiowej, podrażnienia skóry i błon śluzo-
wych a nawet pylice azbestową czy raka płuc. Dlatego, pracę przy demontażu i utyli-
zacji powinny wykonywać  przeszkolone osoby, stosujące odpowiednią ochronę. Stąd 
też Wójt Gminy Łagów w celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców podpisał umowę 
na usuwanie i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łagów.

Gmina Łagów
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• PIWNICZKI PRZY końcu ul. 
SŁUPSKIEJ – malowniczo „wtopio-
ne” w skarpę wschodnią poza zabu-
dowaniami. Ich wiek można szaco-
wać na XIX/XX w. W latach 50-tych 
XX w. i aż do niedawna służyły jako 
miejsce przechowywania ziemnia-
ków i innych płodów ziemi (bura-
ków, kapusty). Niektórzy właściciele 
wykorzystywali je jako miejsce skła-
dowania wapna palonego, którym 
handlowali. WPISANE SĄ DO REJE-
STRU ZABYTKÓW i DZISIAJ WY-
MAGAJĄ PILNEJ RENOWACJI !

• Takim obiektem, wyraźnie wpi-
sanym w panoramę miasta Łagowa 
był KOŚCIÓŁ ŚW. DUCHA. Jak wy-
glądał niegdyś ? – patrz zdjęcie. Wy-
budowany w XVIw. z własnych fun-
duszy przez proboszcza łagowskiego 
Pawła z Kowala i przeznaczony na 
przytułek dla biednych i starców. W 
1577r biskup włocławski Stanisław 
Karnowski wydaje specjalny przywi-
lej dla szpitala - zaopatrzenie w opał 
i żywność miał zapewniać dwór w 
Piórkowie. Kościół był budynkiem 
prostokątnym, od zachodu dobu-
dowano szpital. W środku były trzy 
ołtarze: główny przedstawiał Pana 
Jezusa na krzyżu, boczny z prawej 
Matkę Boską Częstochowską, zaś po 
lewej Matkę Boską z Dzieciątkiem. 
Dwa okna półkoliście zamknięte 
okna znajdowały się od strony Ryn-
ku, zaś nad ołtarzem głównym rozeta. 
Kościółek posiadał nawet niewielkie 
organy zw. „szkatułowymi”. W roku 
1738 stała obok drewniana plebania, 
kościółkowi towarzyszyła drewniana 
dzwonnica (dolna jej kondygnacja 
wykorzystywana była jako kostnica). 
Dojście między kościołem a szpita-
lem zapewniał „łącznik”. Narożniki 
szpitala wzmacniały skarpy - jeszcze 
widoczne od strony ul. Słupskiej. 
Wejście przez ganek było od strony 
Rynku. Budynek kryty gontem, nad 
trzyspadowym dachem górował ko-
min. W protokole wizytacji z roku 
1747 czytamy, że znajdowały się dwie 
izby (osobne dla kobiet i mężczyzn) 
oraz sień. W ostatniej ćwierci XIX 
wieku budynek pozostawał w ruinie. 
Po odzyskaniu niepodległości na pla-
cu obok wybudowano 4 klasy „nowej 
szkoły”, dawny szpital wyremonto-
wano z przeznaczeniem na szkołę, 
taką funkcje pełnił także po II wojnie 
światowej do czasu oddania Szko-
ły Tysiąclatki w 1965r. W krótce po 
opuszczeniu budynku przez uczniów 
przeniesiono tutaj kino z „remizy na 

Rynku” - wcześniej budynek podwyż-
szono, a dach na kościółku św. Ducha 
obniżono. W latach 70-tych XX wie-
ku opodal kościółka zlokalizowano 
nowy Ośrodek Zdrowia i Aptekę. 
Obecnie budynek „kościółka” jest 
w prywatnych rękach i służy celom 
handlowym. Jedynie wmurowana fi-
gurka Matki Boskiej (od ul. Słupskiej) 
może przypominać o tym, że niegdyś 
był pod zarządem kościelnym.

• Wszystkim znana jest KAPLICZ-
KA CMENTARNA – KOŚCIOŁEK 
św. LEONARDA na Cmentarzu Para-
fialnym. Prawdopodobnie pierwotnie 
była drewniana „utrzymywana przez 
mieszczan z jałmużny”. Obecna ka-
pliczka św. Leonarda składa się z węż-
szego prezbiterium pochodzącego 
z przełomu XVIII i XIX wieku i do-
budowanej ok. poł. XIX wieku nieco 
szerszej kaplicy, która pełni rolę nawy. 
Posiada 4 okna i dwuspadowe dachy. 
Od strony wschodniej zakończona 
jest półkoliście (rodzaj absydy). Przy 
tejże absydzie na zewnątrz w czasie 
przygotowań do ostatniej kwesty pan 
Zdzisław Zwoliński odnalazł płytę 
nagrobną jednego z księży pracują-
cych niegdyś w Łagowie z pięknym 
napisem „PRZECHODNIU PO-
WIEDZ WESTCHNIJ, DAJ BOŻE 
DUSZY ŚP. KSIĘDZA JÓZEFA GA-
WRYCHOWSKIEGO WIECZNY 
ODPOCZYNEK, PRZYWRÓĆ DO 
CHWAŁY TWOJEJ, PRZEŻYW-
SZY LAT 46 A BĘDĄC KSIĘDZEM 
LAT 24 W DNIU 25 II 1853 R PO-
ŻEGNAŁ TEN ŚWIAT”. Wewnątrz 
figura Chrystusa Upadającego pod 
Krzyżem. W kaplicy znajduje się 
także epitafium (płyta nagrobna) ła-
gowskiego proboszcza Piotra Kudel-
skiego, który w roku 1828 ufundował 
dzwon przy kościele. Ciekawostką 
jest, że kapliczka na tym miejscu była 
pierwsza, a cmentarz założono dopie-
ro w I poł. XIX wieku. Być może była 
to kapliczka, która od wschodu witała 
przybywających do Łagowa.

• KAPLICZKA na końcu ul. 

SŁUPSKIEJ.
Ma wymiary 3,5 na 4 metry i stoi 

na kopcu, będącym dawnym cmen-
tarzem cholerycznym. Zbudowano 
ją w I poł. XIX wieku. Jest wymuro-
wana z kamienia (wapień dewoński) 
i obustronnie pokryta tynkiem. W 
elewacji frontowej znajdują się pro-
stokątne drzwi, w elewacjach bocz-
nych – po jednym prostokątnym 
oknie. Na wprost wejścia umiesz-
czona jest drewniana rzeźba Chry-
stusa Upadającego pod Krzyżem. W 
latach 90-tych XX wieku kapliczka 
przeszła gruntowny remont – gont 
na dwuspadowym dachu zamieniono 
na dachówkę i nieco przekształcono 
wnętrze. 

• KAPLICZKA w PŁUCKACH 
na skraju lasu (patrz zdjęcie) została 
zbudowana przez mieszkańców wsi 
Płucki i Małacentów, ku czci Matki 
Boski Częstochowskiej, z okazji IV 
Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczy-
zny.(Wtedy papież odwiedził Kielce, 
a msza św. odbywała się na lotnisku 
w Masłowie). Kapliczkę poświęcił 
proboszcz parafii Łagów ks. Kazi-
mierz Kończyk w dn. 16.VI.1991r. 
Wcześniej naprzeciwko na okazałym 
buku był obraz M. B. Częstochow-
skiej zawieszony przez miejscowego 
leśniczego, który teraz znajduje się w 
kapliczce.

• Pod koniec UL. KIELECKIEJ 
stoi piękna, wysoka FIGURA MATKI 
BOSKIEJ okrytej płaszczem. Wysta-
wili ją Członkowie Spółki Wapien-
niczej w Łagowie w 1935r. Poniżej 
postaci M.B. znajdują się słowa POD 
TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ 
ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKO. 
W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI Z 
PROŚBĄ O ŁASKI NA ZAKOŃCZE-
NIE JUBILEUSZU ODKUPIENIA, 
R.P. 1935. Niżej 18 nazwisk funda-
torów związanych z przemysłem wa-
pienniczym.

• W ulicy DULE przy rozwidle-
niu dróg w kierunku jaskini Zbójec-
kiej stoi FIGURA ZWIEŃCZONA 

KRZYŻEM, którą w 1909r. wysta-
wili Małżonkowie Józef i Katarzyna 
Kozłowscy, mieszkający obok. Poni-
żej krzyża napis polecający rodzinę 
Opiece Bożej. W 2009 roku w setną 
rocznicę odprawiono w tym miejscu 
polową Mszę Świętą. Wcześniej wy-
cięto wiekowe kasztany, figura zo-
stała poddana renowacji przez oko-
licznych mieszkańców, zaś głównym 
sponsorem był prawnuk fundatorów 
pan Dariusz Kozłowski.

• OBELISK / KRZYŻ zwany” POD 
BOŻĄ MĘKĄ”. Stoi przy drodze 
gminnej w kierunku Cegielni i Win-
nej (niegdyś na rozwidleniu dróg, 
dzisiaj przed hałdami kopalnianymi). 
Według miejscowej tradycji stoi na 
mogile Powstańców Styczniowych, 
dzisiaj ładnie zrekonstruowany (patrz 
zdjęcie).

• Wiele krzyży, figur, pamiątko-
wych kamieni stoi na rozstajach dróg, 
skrzyżowaniach, przed domami, na 
początkach wsi, mogiłach powstań-
czych, miejscach egzekucji z czasów 
II wojny. Są świadkami naszej histo-
rii, TO NASZE DZIEDZICTWO, 
miejsca znaczących zdarzeń i rocznic. 

TO POMOST MIĘDZY DAW-
NYMI i NOWYMI CZASY. Stefan 
Żeromski opisując kielecki krajobraz 
pisał „to ziemia mogił i krzyży” – i 
nie ma przesady w tym określeniu. 
Pięknym polskim zwyczajem jest, że 
przy wielu figurach „odprawiane” są 
majówki.

• I na koniec apel: starajmy się po-
znawać naszą historię, bo jak napisał 
w 1989r.w Tygodniku Powszechnym 
Norman Davies „ABY CZŁOWIEK 
WIEDZIAŁ DOKĄD IDZIE, MUSI 
WIEDZIEĆ SKĄD POCHODZI. 
NARÓ BEZ HISTORII BŁĄDZI, JAK 
CZŁOWIEK BEZ PAMIĘCI”.

Opracowała Jadwiga Kamińska
UTW w Łagowie

W następnych numerach: 
Łagów w wieku XVII, XVIII, XIX.

Zrywy Niepodległościowe i Powstanie 
Styczniowe,  Nasi sąsiedzi Żydzi.

Dzieje Łagowa cz. 7

WALORY TURYSTYCZNE ŁAGOWA  
Co warto w Łagowie zobaczyć? – DZIEŁA RĄK LUDZKICH
DZIEDZICTWO NASZYCH OJCÓW – Jak często myślimy tak o obiektach w Łagowie, które już zastaliśmy przychodząc na świat? MOJA 
MAŁA OJCZYZNA !„OJCOWIZNA”! Słowo ojczyzna pochodzi od łacińskich słów „patria” czyli ojczyzna i „pater” czyli ojciec. Na ojczyznę 
składa się całe dziedzictwo przodków oraz teraźniejszość. Nie można burzyć tego DOBRA, które jest dziedzictwem naszej wielowiekowej 
tradycji, kultury i historii. Te wartości to otaczająca nas przyroda, ziemia oraz wkład ludzkich rąk i umysłów. Dobro wspólne musi być stale 
budowane i obdarzane troską. W Łagowie dziedzictwem naszych ojców jest RYNEK wytyczony już w XIII wieku na prawie magdeburskim, 
RATUSZ (dzisiaj namiastka Ratusza), ZAMCZYSKO i KOŚCIÓŁ. Są to piwniczki na końcu ul. Słupskiej, ale także kapliczki, figury i przydrożne 
krzyże. To świadomość, że Łagów był niegdyś potentatem polskiego GARNCARSTWA.

 Q Figura przy ul. Kieleckiej.  Q Kapliczka w Płuckach.  Q Figura przy ul. Dule.
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Drużyna Orlików Starszych ŁKS Łagów rozpoczyna sezon.

 Q Drużyna Orlików Starszych w nowych strojach firmy hummel ufundo-
wanych przez pana Marcina Łuckiego i firmę INSTAL-ŁUC

Ziołowy zawrót głowy i Dni Łagowa 2017!

Drużyna Orlików Starszych Ła-
gowskiego Klubu Sportowego 

czyli chłopców urodzonych w  la-
tach 2006-2007 w  dniu 21.05.2017 
rozpoczyna rywalizacje w  rundzie 
wiosennej sezonu 2016/17 w grupie 
F. Przeciwnikami naszego zespo-
łu są PAS Skarżysko - Kamienna 
oraz Nidzianka Bieliny, drużyny 
w tej kategorii wiekowej rywalizują 
na  boisku orlik systemem turnie-
jowym. Pierwszy turniej odbędzie 
się w Skarżysku – Kamiennej, dru-
gi w  Bielinach, natomiast trzeci 
czwartego czerwca br. o  godz. 10 
w Łagowie. Obecnie grupa ta  liczy 
20 zawodników. Oto podopieczni 
trenera Damiana Piotrowicz: Karol 
Góral, Kamil Banaczyk, Krzysz-
tof Nocoń, Cezary Pająk. Mateusz 
Misztal ,Mateusz Witkowski, Ma-

ciej Jakubczyk, Adrian Biesiada, 
Radosław Bera, Szymon Skuza, 
Dominik Kosik, Oskar Klimczak, 
Radosław Oszuściński, Stanisław 
Pacyga, Wojciech Sławski, Adrian 
Włodarczyk, Konrad Śliwiński, Ja-
kub Masternak, Dominik Kamiński 
i Jakub Nadziałek. 

Dla drużyny zostały ufundowa-
ne przez pana Marcina Łuckiego 
i  jego firmę INSTAL-ŁUC nowe 
stroje firmy Hummel.

Serdecznie dziękujemy panu 
Marcinowi w  imieniu klubu oraz 
rodziców chłopców za  zakup me-
czowych strojów piłkarskich. 

Jednocześnie zachęcamy rów-
nież inne firmy do  współpracy 
z naszym klubem za co z góry ser-
decznie dziękujemy.

Zarząd ŁKS Łagów

Szanowni mieszkańcy gminy Ła-
gów uprzejmie informujemy, iż ze 

względu zgłaszane wielokrotnie przez 
Państwa postulaty dotyczące przenie-
sienia obchodów Dni Łagowa i  Ho-
norowego Krwiodawstwa z  miesiąca 
czerwca (w  którym rolnicy z   tere-
nu gminy Łagów  prowadzą zbiory 
truskawek i  prace polowe związane 
z  sianokosami) na  termin później-

szy, informujemy, że  tegoroczne Dni 
Łagowa obędą się 2 lipca  2017 r. 
na Rynku w Łagowie (niedziela). Do-
datkowo w dniu 1 lipca 2017 r. (sobo-
ta) odbędzie się festyn pn. „Ziołowy 
zawrót głowy – festyn ekologiczny 
w  gminie Łagowie”, na  którym pro-
wadzona będzie akcja honorowego 
oddawania krwi w mobilnym ambu-
lansie na Rynku w Łagowie. Atrakcje 

przewidziane na dzień 01.07.2017 r. to 
warsztaty dla dzieci: „lalki ziołuszki”, 
koszyk pełen ziół”, „chwasty to też zio-
ła”, „domki dla pszczół” i warsztaty rę-
kodzielnicze. Gwiazdą festynu będzie 
zespół ARIANIE, a na zakończenie 
dyskoteka pod gwiazdami. Natomiast 
tegoroczne obchody Dni Łagowa 
uświetni zespół CLIVER i występy lo-
kalnych Kół Gospodyń Wiejskich.  Już 

dziś serdecznie zapraszamy starszych 
i młodszych mieszkańców gminy Ła-
gów do wspólnej  zabawy. Dla każde-
go coś miłego!

Projekt pn. „Ziołowy zawrót gło-
wy – festyn ekologiczny w gminie 
Łagów” finansowany będzie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

/AK/


