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 Q Dokończenie na str. 2

Kanalizacja  
w Złotej Wodzie
W dniu, 22 czerwca br. wójt Pa-

weł Marwicki reprezentujący gmi-
nę Łagów, która jest właścicielem 
Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych Łagów Sp. z o.o.  wraz z Pre-
zesem Zarządu spółki Pawłem 
Kudłaczem uczestniczyli w podpi-
saniu umowy na zadanie „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w msc. Złota 
Woda, gm. Łagów”.

 Q Czytaj na str. 3

Walka o drogę S-74
Od  czerwca 2017 r. trwa zbie-

ranie podpisów pod petycją 
do  rządu w  sprawie budowy dro-
gi krajowej S-74. Zainteresowani 
mieszkańcy gminy Łagów są zde-
sperowani i planują protesty. 

 Q Czytaj na str. 4

 Q Mieszkańcy gminy Łagów na koncercie zespołu CLIVER

XIX Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa 
oraz II Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa
Pierwszy weekend lipca 
przyciągnął do Łagowa tłumy 
mieszkańców i okolicznych 
miejscowości. W niedzielę, 
podczas już XIX Dni Łagowa 
i Honorowego Krwiodawstwa 
oraz II Ogólnopolskiego 
Festiwalu Zielarstwa 
furorę na Rynku w Łagowie 
zrobił zespół CLIVER 
niekwestionowana gwiazda 
disco-polo. Rzesze fanów 
i miłośników muzyki disco-
polo śpiewało i tańczyło 
razem z zespołem. 

Zanim jednak rozpoczął się bar-
dzo oczekiwany koncert gwiazdy 
wieczoru dla wszystkich przybyłych 
gości i  mieszkańców przygotowany 
został program artystyczny i  sze-
reg innych atrakcji. Tradycyjnie fe-
styn otworzyła uroczysta msza św., 
po  której wszyscy goście na  czele 
z  pocztami sztandarowymi kom-
batantów i  jednostek ochotniczych 
straży pożarnych z  gminy Łagów 
przemaszerowali na  płytę Rynku, 
gdzie rozpoczęły się oficjalne obcho-
dy Dni Łagowa.  Po ciepłym powita-
niu licznie przybyłych w  tym dniu 
do Łagowa gości m.in. parlamenta-
rzystów, przedstawicieli władz woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych 
przez wójta Pawła Marwickiego 
i  przewodniczącego rady gminy 
Łagów Marka Bartkiewicza, rozpo-
częło się wspólne biesiadowanie. 
Na  scenie kilka słów do  zebranych 
skierowała także pomysłodawczyni 
i  inicjatorka Festiwalu Zielarstwa 
Pani Beata Cichopek Prezes Zarzą-
du Świętokrzyskiego Stowarzyszenia 
Wspierania Małych Producentów 
Żywności „Eko – Bazar”, która pod-
sumowała tegoroczny festiwal i  za-
prosiła na kiermasz zielarski. Celem 
Festiwalu Zielarstwa jest ukazanie 
roli ziół w kulturze ludowej w trady-
cji przodków, a także w codziennym 
współczesnym życiu. Pomagają nam 
w  tym doświadczeni zielarze-prak-
tycy, regionaliści i  specjaliści etno-
grafii. Jak powiedziała Pani Beata 

- ambicją organizatorów jest stwo-
rzenie dorocznego forum prezenta-
cji dokonań i wymiany doświadczeń 
dla wszystkich podmiotów w  kraju 
związanych z  działalnością, której 
motywem przewodnim są zioła. 

Na  scenie jako pierwsza zapre-
zentowała się Zuzanna Bera utalen-
towana uczennica Szkoły Podstawo-
wej z Łagowa, która zaśpiewała m.in. 
piosenkę „Uciekaj moje serce”, dzię-
ki której zajęła II miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie „Wygraj szansę”. 
Następnie scena na przemian z wy-
kładami o  leczniczych właściwo-
ściach ziół należała do  lokalnych 
Kół Gospodyń Wiejskich z Lechów-
ka, Nowego Stawu, Sędka, Piotrowa 
i  Płucek. Swój talent wokalny mo-
gła także wśród wielu zebranych 
uczestników festynu zaprezentować 
Emilka Haba ze Szkoły Podstawowej 
z Lechówka. Popisy taneczne w ory-
ginalnych strojach przygotowane 
pod kierunkiem Kamili Drezno  
z Akademii Tańca zaprezentowały 

zarówno dzieci z  Łagowa jak i  Le-
chówka. Gdy scena rozbrzmiewała 
muzyką w  wykonaniu młodzieży 
szkolnej i  lokalnych kół gospodyń 
wiejskich biesiadnicy mogli korzy-
stać z  innych atrakcji festynu. Dla 
dzieci stworzono niemalże eldora-
do - dmuchany zamek i zjeżdżalnia 
były dostępne dla wszystkich dzieci 
bezpłatnie przez kilka godzin. Starsi 
mogli skorzystać z  szerokiej oferty 
na kiermaszu zielarskim i stoiskach 
z produktami lokalnymi Kół Gospo-
dyń Wiejskich. 

W  godzinach popołudniowych 
scena należała do  sportowców. Sa-
morząd Gminy Łagów w  podzię-
kowaniu za  najlepszy wynik klubu 
ŁKS Łagów „GEORYT” w  historii 
jego działalności postanowił uho-
norować piłkarzy, trenerów i zarząd 
klubu symbolicznym pucharem 
i medalami. 

Należy podkreślić, że  klub z  Ła-
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 Q Dokończenie ze str. 1

 Q Honorowa dawczyni krwi Sylwia Nadziałek odbiera główną nagrodę 
loterii fantowej - rower górski ufundowany przez PUK Łagów Sp. z o.o.

 Q Honorowi dawcy krwi oddający cenny dar - krew ratującą życie

AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI - ŁAGÓW 2017

 Q Poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście podczas mszy św. w inten-
cji mieszkańców gminy Łagów

 Q Władze samorządu gminy Łagów wraz z  zarządem Stowarzyszenia 
„Eko Bazar" podczas powitania gości XIX Dni Łagowa i Honorowego 
Krwiodawstwa oraz II Ogólnopolskiego Festiwalu Zielarstwa

Podobnie jak w  roku ubiegłym  
nie zawiedli nas honorowi 

dawcy krwi bowiem  sobotę, 1 lip-
ca na  Rynku w  Łagowie podczas 
festynu ekologicznego, odbyła się 
akcja honorowego oddawania krwi, 
w  której 58 osób oddało cenny dar 

– krew ratującą życie, co  daje 26 
litrów krwi.  Łącznie zarejestrowa-
nych było 81 osób, w  tym 9 osób 
po  raz pierwszy. Należy zaznaczyć, 
iż w tym roku akcja wyjątkowo od-
była się w stacjonującym na Rynku 
w  Łagowie mobilnym ambulansie 
i w przeddzień Dni Łagowa, którym 
zawsze co roku towarzyszy ta akcja.  

Dla honorowych dawców krwi 
przygotowana została loteria fanto-
wa. Natomiast po zakończeniu akcji 
na scenie w Łagowie rozlosowane zo-
stały nagrody główne spośród wszyst-
kich honorowych dawców krwi. 
Tegorocznymi nagrodami głównymi 
były rower górski i 2 bony po 200 zł 
każdy na wybrane usługi komunalne 
ufundowane przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. 
oraz bon o wartości 300 zł na zakupy 
w Delikatesach Alina Kamińska, bon 
o wartości 150 zł na zakupy w sklepie 
Art. – Dom Sklep AGD Małgorzata 
Roszczypała i 3 bony po 100 zł każ-
dy na  zakupy w  Sklepie Lewiatan. 
Wszystkim sponsorom serdecznie 
dziękujemy. 

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują także wszystkim krwiodaw-
com, którzy z potrzeby serca oddali 
krew podczas zorganizowanej akcji. 
Pomoc ta  jest godna naśladowania, 
gdyż jest wyrazem troski o zdrowie 
i  życie potrzebujących. Jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy.

A.K.

gowa w  sezonie 2016/2017 zajął 
czwarte miejsce w IV Lidzie w Świę-
tokrzyskiej Lidze Piłki Nożnej. 
Ogromny sukces naszych piłkarzy 
i  duża szansa na  III ligę to  wielka 
promocja dla całej gminy Łagów 
i województwa świętokrzyskiego. 

Wiele emocji sportowych do-
starczyły także uczestnikom festynu 
„Mistrzostwa w  wyciskaniu sztangi 
leżąc” w  kategoriach: wyciskanie 
sztangi leżąc 75 kg na  liczbę po-
wtórzeń w  kategorii open, wyci-
skanie sztangi leżąc 50 kg na  ilość 
powtórzeń do  20 lat i  wyciskanie 
sztangi leżąc 60 kg na  liczbę po-
wtórzeń w kategorii powyżej 50 lat. 
Nie brakowało siłaczy, którzy chcieli 
zaprezentować swoje muskuły i siłę. 
W zawodach wystartowało 25 męż-
czyzn. Wyniki prezentują się na-
stępująco: wyciskanie sztangi leżąc 
o ciężarze 50 kg na ilość powtórzeń, 
do 20 lat: I miejsce Norbert Grzesik 
- 39 powtórzeń, II miejsce Wiktor 
Majewski - 35 powtórzeń i III miej-
sce Michał Czekaj - 30 powtórzeń; 
wyciskanie sztangi leżąc o  ciężarze 
60 kg na ilość powtórzeń kat. powy-
żej 50 lat: I miejsce Sławomir Tyrała 
- 32, II miejsce - Mirosław Wąchocki 
- 16 i III miejsce Henryk Wasik - 10; 
wyciskanie sztangi leżąc o  ciężarze 
75 kg na  ilość powtórzeń w  kat. 

open I miejsce  Maksym Sitarz - 31, 
II miejsce Szymon Nawrocki - 27 
i  III miejsce - Rafał Włodarczyk - 
26. Uroczystego wręczenia medali 
dla zawodników ŁKS Łagów „GE-
ORYT” oraz wręczenia statuetek 
dla zwycięzców w  „Mistrzostwach 
w  wyciskaniu sztangi” dokonali 
Piotr Żołądek członek zarządu wo-
jewództwa świętokrzyskiego, wójt 
Paweł Marwicki oraz przewodniczą-
cy rady Marek Bartkiewicz. 

Władze samorządowe gminy Ła-
gów wręczyły także zestaw ratow-
nictwa przedmedycznego R1 dla 
strażaków ochotników z  Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Sadkowa. 

Na  zakończenie uczestników fe-
stynu bawił zespół Raz Dwa z Kra-
kowa. Sportowe emocje i  mnóstwo 
dobrej zabawy, muzyki oraz szczyt-
ny cel  w postaci dużej ilości litrów 
krwi - tak w dużym skrócie można 
podsumować tegoroczne już XIX 
Dni Łagowa i  Honorowego Krwio-
dawstwa oraz II Festiwal Zielarstwa. 
Dziękujemy wszystkim za  wspólną 
zabawę i  zapraszamy na  następne 
jubileuszowe XX Dni Łagowa i Ho-
norowego Krwiodawstwa. 

Podziękowania składamy spon-
sorom tegorocznych Dni Łagowa : 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych Łagów Sp. z o.o., Sklep Lewia-
tan Łagów, Delikatesy Alina Kamiń-
ska, Sklep ART-DOM Małgorzata 

Roszczypała, Starostwo Powiatowe 
w  Kielcach, Starostwo Powiatowe 
w  Opatowie, Nadleśnictwo Łagów, 

PNG Sp. z o.o. Cisów,Smart Center, 
Termatex i Buskowianka. A.K.
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 Q Nowe ławki i kosze przy Jaskini Zbójeckiej w Łagowie  Q Oświetlona Jaskinia Zbójecka nocą.

Dbamy o nasze atrakcje turystyczne

Jedna z naszych 
najważniejszych atrakcji 
turystycznych znana w całej 
Polsce Jaskinia Zbójecka, 
a właściwie teren wokół niej 
zyskał w ostatnim czasie 
nowy wygląd i wyposażenie.

W drodze do jaskini, jak i wokół 
jej samej zamontowano ławki i ko-
sze dla odwiedzjących Wąwóz Dule 

wraz z Jaskinią. Ponadto wykonano 
wygodne podejście do samej jaski-
ni. 

Dodatkowo zainstalowano 
oświetlenie w  postaci jupitera, 
który oświetla teren wokół Jaskini 
w  godz. od. 22:00 do  24:00. Syste-
matycznie wykaszamy teren i dba-
my aby stwarzał zachęcający klimat 
do  jak najczęstszych odwiedzin. 
Wkrótce staną przy Jaskini także 

odnowione tablice z  informacjami 
turystycznymi opisującymi najważ-
niejsze walory przyrodnicze i histo-
ryczne wąwozu Dule i Jaskini Zbója 
Madeja. 

Okres wakacji to wzmożona ak-
tywność turystyczna, w  związku 
z  czym mamy nadzieję, że  nowe 
ławki, kosze jak i ułatwienie w po-
staci „schodów” do  jaskini przy-
służą się w  dużym stopniu na-

szym mieszkańcom jak i  turystom 
w  zwiedzeniu w  przyjaznych wa-
runkach tego naszego cudu natury. 

Powyższe działania w  wyraźny 
sposób przyczyniają się do zmiany 
wizerunku naszej gminy, popra-
wiając jego estetykę i  dostępność 
do  ciekawych wartych zobaczenia 
miejsc. Serdecznie zapraszamy 
na wypoczynek na łonie natury. 

A.K. 

 Q Marszałek Adam Jarubas i Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Piotr Żołądek  z Wójtem Gminy Łagów oraz Prezesem PUK Łagów Sp. z o.o.

 Q Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. Paweł Kudłacz 
w trakcie podpisywania umowy na budowę kanalizację w Złotej Wodzie

Będzie budowana kanalizacja sanitarna w Złotej Wodzie

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. będące w 100% własnością gminy Łagów, od dnia 01 września 2017 r. otwiera 

Punkt Kasowy, gdzie będzie można dokonywać wpłat za wodę i ścieki, za które nie będzie pobierana dodatkowa opłata. Punkt ten będzie 
zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Łagowie, I piętro, pok. 16/3. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
Gminy. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do naszego punktu kasowego.

W dniu 22 czerwca br. wójt Pa-
weł Marwicki reprezentujący 

gminę Łagów, która jest właścicie-
lem Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Łagów Sp. z  o.o.  wraz 
z  Prezesem Zarządu spółki Pawłem 
Kudłaczem  uczestniczyli w  podpi-
saniu umowy na  zadanie „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w  msc. Złota 
Woda, gm. Łagów”, które będzie 
realizowane w  ramach przyznanej 
pomocy dla operacji typu „Gospo-
darka wodno-ściekowa” z  działa-

nia Podstawowe usługi i  odnowa 
wsi na  obszarach wiejskich objęte 
PROW na  lata 2014-2020. Wśród 
samorządów, które otrzymały dofi-
nasowanie w  ramach przedmioto-
wego działania na realizację zadania 
związanego z  budową kanalizacji 
sanitarnej, gmina Łagów była jedy-
nym samorządem, w  tym rozdaniu 
środków, gdzie beneficjentem dota-
cji zostało Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Łagów Sp. z o.o. będą-
ce w 100% własnością gminy. Wkład 

własny do  realizacji tego zadania 
PUK Łagów pokryje ze środków 
własnych. Jednocześnie nadmienia-
my, że  Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych Łagów Sp. z o.o. funkcjo-
nuje od 1 stycznia 2016 r., a w swojej 
działalności realizowało już tak duże 
zadania jak, np. budowa mostu w Ła-
gowie, budowa chodników na  tere-
nie gminy Łagów. W chwili obecnej 
w  ramach otrzymanych środków 
finansowych zostanie wykonana ka-
nalizacja sanitarna w sołectwie Złota 

Woda o łącznej długości ok. 10 km. 
Szacunkowa wartość zadania to  ok. 
4 mln złotych, a  kwota dofinanso-
wania zgodnie z  podpisaną umową 
wyniesie 63,63% kosztów kwalifiko-
walnych, tj.  1 999 997 zł. Ostateczna 
kwota zadania inwestycyjnego oraz 
kwota dofinansowania znana będzie 
po rozstrzygnięciu przetargu, w któ-
rym Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych Łagów Sp. z  o.o. będzie 
inwestorem. 

P. K. 
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 Q Mieszkańcy sołectwa Zbelutka Nowa na odbiorze placu zabaw  Q Odbiór placu zabaw przy Remizie OSP w Sadkowie

Nowo powstałe place zabaw w gminie Łagów

W  poniedziałek, 3 lipca br. 
odbyły się odbiory placów 

zabaw w  Sadkowie oraz Zbelutce 
Nowej, w którym uczestniczyli Wójt 
Gminy Łagów Paweł Marwicki, 
Zastępca Wójta Gminy Łagów Zbi-
gniew Meducki , pracownicy Urzę-
du Gminy w  Łagowie oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy sołectw. 
Place zabaw wyposażono w  urzą-

dzenia niezbędne do  rekreacji ru-
chowej i  ćwiczeń zręcznościowych 
dla dzieci m.in. bujak ważka, huś-
tawka podwójna, karuzela krzyżo-
wa, zjeżdżalnia, piaskownica, wio-
ślarz, motyl, orbitrek, podciąg nóg.  
Ponadto ustawiono ławki, kosze 
na śmieci, altankę, grilla.

Na  chwilę obecną kolejne sołec-
twa zyskały bezpieczne, spełniające 

najwyższe standardy, miejsce roz-
rywki i  integracji dla najmłodszych 
jaki i  starszych mieszkańców. War-
to w  tym miejscu przypomnieć, 
że  w  Gminie Łagów liczącej 19 so-
łectw, znaczna większość z nich po-
siada już nowoczesne place zabaw, 
wybudowane lub zmodernizowane 
świetlice, a  także boiska wielofunk-
cyjne.

Te nowoczesne place za-
baw i  miejsca rekreacji, posłużą 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
będą mogły miło spędzać czas, 
zaspokajać naturalną potrzebę 
ruchu i  rozwijać swoją sprawność 
fizyczną. Serdecznie zapraszamy 
do aktywnego wypoczynku na ło-
nie natury.

A.K.

wiedliwość. Elity warszawskie mó-
wię o jednej Polsce a dzielą na lepiej 
rozwiniętą komunikacyjnie i gorszą. 
Nasze województwo to  ewenement 
na  mapie Polski, bez lotniska mię-
dzynarodowego, szybkiej kolei, au-
tostrady i  szczątkowymi drogami 
ekspresowymi nie łączącymi nas 
z  europejską siecią dróg. Kolejna 
sprawa to bezpieczeństwo. Praktycz-
nie nie ma fragmentu drogi, gdzie 
nie doszłoby do wypadku, w którym 
ktoś zginął lub został ranny. Ta trasa 
usłana jest tragediami. 

Jak przebiega zbiórka  
podpisów pod petycją  
w sprawie budowy drogi S-74?
Ciągle trwa zbiórka podpisów, 

w  naszej gminie. Udało się zebrać 
już prawie 3 tys. podpisów. Ta  ak-
cja to  egzamin komu zależy na  tej 
drodze, komu leży dobro i bezpie-
czeństwo mieszkańców. Musimy 
przeciwstawić się śmierci na  tej 
drodze, zanieczyszczeniu naszych 
miejscowości przez ogromny ruch 
samochodowy, brakowi rozwoju go-
spodarczego spowodowanego złym 
stanem dróg. 

Codziennie dziękuję Bogu za oso-
by, które wspierają nas w walce z tym 
złem. Dziękuję wszystkim mieszkań-
com za  zaangażowanie, wszystkim 
samorządowcom, radnym, sołtysom, 
przedstawicielom organizacji poza-
rządowych, pani wojewodzie Agacie 
Wojtyszek za  pomoc we wspólnym 
działaniu, a także dyrektorowi RDOŚ 
Panu Waldemarowi Pietrasikowi, dy-
rektorowi GDDKiA w Kielcach Panu 
Krzysztofowi Strzelczykowi za  przy-
gotowanie inwestycji.

Jakie znaczenie ma droga 
S-74 dla rozwoju gospodar-

czego naszego regionu?
Obecny stan infrastruktury dro-

gowej Polski wschodniej to nie tylko 
bariera rozwojowa, lecz także realne 
zagrożenie spójności terytorialnej 
naszego kraju. Ziemia świętokrzyska 
posiada największe zasoby kruszyw 
do  budowy dróg, jednocześnie po-
nosi niewspółmierne koszty zwią-
zane z wydobyciem surowców m.in. 
degradacja środowiska, częstsze na-
prawy dróg lokalnych i  wojewódz-
kich. Droga ekspresowa umożliwi 
szybki i mniej uciążliwy wywóz su-

rowca potrzebnego do budowy pol-
skich inwestycji.

Zrealizowanie budowy będzie 
sprzyjać także szerszemu udostęp-
nieniu walorów przyrodniczo – kra-
jobrazowych Sandomierszczyzny 
i  Świętokrzyskiego Parku Narodo-
wego. Realizacja tej drogi radykalnie 
poprawi stan bezpieczeństwa po-
dróżujących. Ma istotne znaczenie 
gospodarcze i  komunikacyjne dla 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Łódzkiego i Podkarpackiego.

 Q Samorządy walczą o drogę S-74

Od czerwca 2017 r. trwa 
zbieranie podpisów pod 
petycją do rządu w sprawie 
budowy drogi krajowej S-74. 
Zainteresowani mieszkańcy 
gminy Łagów są zdesperowani 
i planują protesty.

Wójt Gminy Łagów oraz inni sa-
morządowcy Województwa Święto-
krzyskiego, na  którym przewidywa-
ny jest przebieg drogi krajowej S-74, 
chcą podjąć konkretne działania by 
droga powstała. O tym, co zamierza-
ją aby przekonać elity warszawskie 
opowiada Zbigniew Meducki, koor-
dynator samorządowej Grupy Robo-
czej ds. budowy drogi S-74

Skąd wynikają  
takie działania?
Pojawiło się dużo niepokojących 

sygnałów z Warszawy. Podczas spo-
tkania w Sejmie, w którym uczestni-
czyłem, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury Jerzy Szmit 
poinformował, iż w tej perspektywie 
finansowej nie będzie budowana. 
Powody jakie wymienił to, to, że   
nie jesteśmy przygotowani oraz że   
u  nas w  regionie oprotestowuje się 
inwestycje.  Jest to oczywistym prze-
kłamaniem mamy już wydane dwie 
decyzje środowiskowe na  odcinki 
od  granicy województwa święto-
krzyskiego do Mniowa oraz  50 km 
odcinek od  Cedzyny przez Łagów 
do  Jałowęs koło Opatowa. Kolejne 
decyzje są w  trakcie wydawania, 
brak jest tylko woli i  decyzji poli-
tycznej. Jeśli są protesty to za budo-
wą drogi a nie przeciw. Tu w Łagowie 
mieszkają mądrzy i wspaniali ludzie, 
którzy dla Ojczyzny zrobili wiele, 
którym należy się szacunek i  spra-

Walka o drogę S-74



pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego  
w Kielcach i Starostwa Powiatowego w Opatowie

Ogólnopolski Festiwal Zielarstwa już drugi rok towarzyszy corocznym Dniom Łagowa  
i Honorowego Krwiodawstwa – wielkiemu świętu naszej Małej Ojczyzny.

Ta nowa atrakcja turystyczna Naszej Gminy rozwija się i walczy o zdobycie stałego miejsca  
w kalendarzu znaczących, dorocznych imprez ponadregionalnych.

Jeszcze rok temu nasz Festiwal był pionierską inicjatywą na skalę ogólnokrajową.  
Wciąż krystalizuje się jego formuła, wciąż doskonalimy organizację, jednak

cele, jakimi są ukazanie roli ziół w kulturze ludowej, w tradycji przodków, a także
w naszym codziennym, współczesnym życiu pozostają niezmienne.

Ponadto, naszą ambicją jest stworzenie dorocznego forum prezentacji dokonań i wymiany 
doświadczeń dla wszystkich podmiotów w kraju związanych z działalnością,  

której motywem przewodnim są zioła.

GMINA ŁAGÓW



LIPIEC 2017 R. / NASZA GAZETA ŁAGOWSKAStrona 6 

WARSZTATY I WYKŁADY, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W TRAKCIE II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU ZIELARSTWA:

„Zrób sobie krem – czyli zioła w kosmetyce” i „Dom bez chemii – czyli jak prosto i zdrowo posprzątać swój dom/proszek do prania, 
proszek do zmywarki oraz preparat do czyszczenia łazienek– warsztaty- prowadzący:  Martyna Majewska, Szymon Odyjas 

„Rośliny olejkowe w lecznictwie i sztuce kulinarnej” – prowadzący prof. Elżbieta Pisulewska
„Zioła w mazidłach przeciwbólowych” – prowadzący  Ewa Czapka

„Twoje ciało zna odpowiedź ” – prowadzący Ada Stolarczyk
Warsztaty „Naturalne Mydło Sodowe” prowadzący Agata Cieślik

„Uprawa lnianki i tłoczenie oleju rydzowego” – prowadzący Ewa Czapka
„Zielska Medytacja”  - prowadzący Hanna Zielicha  Świątkowska

„Warsztaty ZIOŁOWE WELLNESS - rodzinne ziołowe mydło glicerynowe „WIELKA ZIOŁOWA PIANA” – prowadząca  Krystyna  Judka
Warsztaty „Fussetes de lavande czy lawendowe wrzeciono” – prowadząca: Agata Cieślik

„Najweselsza godzina – warsztaty robienia nalewek wraz z degustacją” – prowadząca Wisława Jaworska
„Magia Roślin zaklęta w zmysłach” – prowadząca Hanna Zielicha - Świątkowska

 Q Królowe Cytrynowe czyli sekrety pysznych konfitur cytrynowych 
z ziołami w wykonaniu Bogusławy Schubert

 Q Wszystko o Lawendzie w kuchni, kosmetyce, rękodziele….mydła, ma-
ści, kremy, balsamy, kule do kąpieli, peelingi i inne kosmetyki.

 Q „Ziołowy smak zdrowia” - Ewa Czapka oferowała olej rydzowy z lnian-
ki, który ma walory prozdrowotne i smakowe!

 Q „Olejarna Zagłoby” oleje tłoczone naturalnie mające swoisty smak, za-
pach i właściwości zdrowotne. 
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 Q Dziękujemy za wsparcie Panu Bogdanowi Gieradzie  Q Dziękujemy za wsparcie Panu Michałowi Godowskiemu

 Q Dziękujemy za wsparcie Panu Krzysztofowi 
Karst

 Q Dziękujemy za wsparcie Panu Wojciechowi 
Dudzie

 Q Chatka „Babki Zielarki”  Q Nalewki „Oddech Łosia”, „Piorun Baby Jagi”, wraz z degustacją 

 Q Warsztaty florystyczne z zakresu zielarstwa  Q Serownia Podłazy – zioła w serach

 Q Dziękujemy za wsparcie Panu Maciejowi  
Sokalskiemu
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Smart Center Kielce
Małe Magazyny

Termatex Sp. z o.o. Ostojów

POWIAT  KIELECKI

POWIAT  OPATOWSKI

GMINA  ŁAGÓW
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 Q Dzieci podczas warsztatów „lalki ziołuszki”  Q Uczestnicy warsztatów „chwasty to też zioła”
 Q Wolontariusz wręcza upominki dla zwycięzców 

konkursu prowadzonego podczas festynu

Ziołowy zawrót głowy – festyn ekologiczny

 Q Seniorzy podczas występu przed gośćmi z Domu Se-
nior ze Starachowic

 Q Seniorzy z  Sędka podczas „Weekendu Seniora” 
w Chęcinach

Integracja seniorów
W  dniu 6 lipca w  Dziennym 

Domu „Otwarte Serca” Senior 
– Wigor  w Sędku odbyło się spotka-
nie integracyjne seniorów. W  spo-
tkaniu tym uczestniczyli seniorzy 
z  Domu Senior Wigor „Manhattan” 
ze  Starachowic. Przybyłych gości po-
witali kierownik Domu Senior Wigor 
w  Sędku Pani Wioletta Kozłowska 
wraz z Wójtem Gminy Łagów Panem 
Pawłem Marwickim. Seniorzy z Sędka 
przygotowali  część artystyczną, która 
została nagrodzona gromkimi brawa-
mi. Po części artystycznej goście mogli 
obejrzeć nasz Dom. Następnie odbyło 
się wspólne biesiadowanie przy grillu. 
Śpiewano i  tańczono przy rytmach 
muzyki biesiadnej i  ludowej. Wszyscy 
byli uśmiechnięci i zadowoleni. Już za-
planowano kolejno wspólne spotkanie.

Z kolei  w dniu 8 lipca 2017 roku 
seniorzy z Sędka wraz z opiekunami  

W sobotę, 1 lipca 2017 r. na Ryn-
ku w Łagowie odbył się z wstę-

pami scenicznymi, warsztatami dla 
dzieci i  osób starszych oraz wykła-
dami o ziołach, festyn pn. „Ziołowy 
zawrót głowy - festyn ekologiczny w  
gminie Łagów”. Wydarzenie rozpo-
częło się od  krótkiego wystąpienia, 
mającego na celu zarysowanie uczest-
nikom festynu, pomysłu i  jego idei 
oraz pokazania tradycji zielarskich 
naszego regionu kolejnym pokole-
niom i  zwrócenia uwagi na  ochro-
nę walorów przyrodniczych naszej 
gminy. Jest to  zapewne pionierska 
inicjatywa, zasługująca na  uzna-
nie, gdyż zwracała uwagę na walory 
środowiska, w  którym żyjemy. Ok. 
godz. 14:00 rozpoczęły się bezpłatne 
warsztaty zielarskie dla dzieci i osób 
starszych, w tym warsztaty „lalki zio-
łuszki” polegające na  robieniu lalek 
z  kawałków materiałów; warsztaty 
pn. „koszyk pełen ziół” – w którym 
uczestnicy poznali zioła rosnące 
na  obszarze lgd i  wklejali je do  ze-
szytów i następnie opisywali; kolejne 
warsztaty, które się odbyły to warsz-
taty „ziółka i pszczółka”, co jak sama 
nazwa wskazuje, dzieci biorące 
w nim udział zapoznały się z życiem 
pszczół, zobaczyły na żywo ul z szy-
bą, w którym znajdowały się pszczo-
ły, ponadto miały także okazję przy-

mierzyć strój pszczelarza. Na festynie 
odbyły się także warsztaty „chwasty 
to też zioła”, które cieszyły się ogrom-
nym  zainteresowaniem, gdyż dzieci 
uczyły się jak zakładać mini ogródek. 
Zainteresowanie wzbudziły również 
warsztaty florystyczne i  rękodzielni-
cze, w których główną atrakcją było 
m.in. przygotowywanie woreczków 
lnianych z ziołami. Dość sporo uwagi 
wśród uczestników festynu zwróciły 
warsztaty „domki dla pszczół” wy-
konywanie z  tektury i  sklejki. Oso-
by, które brały udział w warsztatach 
były bardzo zadowolone, gdyż były 
one w  oryginalny sposób przepro-
wadzone.  Około godziny 16:00 
na  scenie wystąpiły dzieci z  teatrzy-
ku „Mały Arlekin” ze Szkoły Pod-
stawowej z  Łagowa. Młodzi artyści 
przygotowani pod kierunkiem Pań 
Moniki Durlej, Małgorzaty Walko-
wicz i  Marzeny Dzioba, wystawiły 
sztukę pn. „Smocze smyki i nawyki”. 
Po  występach teatralnych w  kilku 
układach tanecznych zaprezentowały 
się dzieci z  zespołu „Mała Kaskad-
ka”, również ze Szkoły Podstawowej 
z Łagowa. Po części artystycznej or-
ganizatorzy festynu przygotowali dla 
najmłodszych uczestników kolejną 
niespodziankę w postaci konkursów 
z  nagrodami. Pytania w  konkursie 
nawiązywały do  tematyki ochrony 

środowiska i  szeroko rozumianej 
ekologii. I  tak np. prawidłowe od-
powiedzi na  pytania „Co  rozumiesz 
pod pojęciem „zielone płuca zie-
mi”, „wymień nieodnawialne zasoby 
przyrody” czy pytanie „co  jest przy-
czyną powstawania kwaśnych desz-
czy”, gwarantowały zwycięzcy cenny 
upominek w postaci: pendrive'a, pa-
rasola, torby na zakupy czy świecące-
go breloczka. Chętnych do  udziału 
w konkursie nie brakowało. 

Dodatkowo podczas festynu odbyły 
się w salach Gminnego Zespołu Szkół 
w  Łagowie warsztaty dla dorosłych, 
które obejmowały trzy bloki tematycz-
ne, tj. zioła w kuchni, zioła w kosmetyce 
i zioła w ziołolecznictwie. 

Inne atrakcje , które cieszyły się 
sporym zainteresowaniem to  kier-
masz zielarski i  chata zielarki, która 
stała tuż przy scenie i  przyciągała 
niezwykłym wystrojem. 

Każda osoba biorąca udział w fe-

stynie „Ziołowy zawrót głowy..” 
mogła zasmakować naturalnych wy-
robów ekologicznych na bazie wielu 
ziół oraz nabyć przyprawy ziołowe 
i  poznać sposoby ich właściwego 
wykorzystywania np. podczas przy-
gotowywania posiłków. Na stoiskach 
prowadzone były także pogadanki 
na temat wykorzystywania właściwo-
ści ziół,  jako naturalnych domowych 
lekarstw oraz kosmetyków. 

Festyn zakończył się zabawą ta-
neczną z DJ Mateuszem. 

Celem festynu  było podniesienie 
wiedzy społeczności lokalnej z  za-
kresu ochrony środowiska ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ochrony 
cennych właściwości ziół na  terenie 
gminy Łagów. Wydarzenie pn. „Zio-
łowy zawrót głowy – festyn ekolo-
giczny w  gminie Łagów” zostało 
dofinansowane ze środków LGD 
„Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świę-
tokrzyskiej”.

uczestniczyli w wydarzeniu ,,Week-
end Seniora” w Chęcinach, który po-
łączony był z potańcówką Radia Kiel-
ce. Na  "Weekend Seniora” seniorzy 
zaproszeni zostali  przez burmistrza 
miasta Chęciny Roberta Jaworskie-

go. Sobotnie popołudnie i  wieczór 
poświęcony był wspólnemu biesiado-
waniu przy rytmach muzyki ludowej. 
Na scenie pojawili się m.in. Genowefa 
Pigwa, zespoły folklorystyczne "Lipo-
wiczanie”, "Siedlecczanie”, oraz Ka-

pela Stefana Wyczyńskiego "Lubcza”. 
Seniorzy nie tylko się wspólnie inte-
growali, ale także aktywnie i radośnie 
spędzili sobotni wieczór.

Opiekunowie Domu Senior 
„WIGOR”

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Emerytura z KRUS
Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące 

warunki
1)  osiągnął wiek emerytalny ,
2)  podlegał ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu przez co najmniej 25 lat ( art. 

19 ust 1 ustawy o KRUS).
Warto wiedzieć, że w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej 

na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia spo-
łecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie . Zasa-
dy tej nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej oraz 
do emerytury przyznanej na podstawie art. 23 ust. 1, art.24a lub art. 184 przepisów 
emerytalnych (czyli m.in. do ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. którzy 
posiadają prawo do emerytury z ZUS). W efekcie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 
r. które posiadają prawo do emerytury z ZUS, mają prawo posiadać również emeryturę 
wypłacaną im przez KRUS.

Do okresów ubezpieczenia (wliczanych do 25-letniego stażu) zalicza się okresy:
1)  podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich 

rodzin w latach 1983 – 1990,
2)  prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukoń-

czeniu 16. roku życia, przed 1 stycznia 1983r.,
3)  od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi
Wymienione okresy nie wpływają jednak na długość ubezpieczenia, jeżeli zostały 

rozliczone w związku z ubieganiem się o prawo do emerytury lub renty z ZUS. W efek-
cie, jeżeli okres pracy zawodowej zostanie rozliczony w celu uzyskania świadczenia 
w ZUS, to do ustalenia prawa do emerytury z KRUS będzie się liczyć wyłącznie okres 
prowadzenia gospodarstwa rolnego i opłacania z tego  tytułu składek do KRUS.

Warto dodać, że rolnik ubiegający się o przyznanie prawa do emerytury rolniczej oprócz 
dokumentów stwierdzających tożsamość oraz datę urodzenia powinien przedłożyć:

•  dokumenty potwierdzając e okresy pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego 
oraz podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacenia 
składek ( o ile takie dokumenty nie znajdują się w posiadaniu KRUS)

•  dokumenty potwierdzające okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu, o ile 
legitymuje się innym ubezpieczeniem społecznym niż rolnicze

Źródło: AGRODORADCA Nr 13 Lipiec 2017

Odszkodowania za szkody wyrządzone 
przez dzikie zwierzęta

Za szkody wyrządzone przez zwierzęta dzikie, które żyją w stanie wolnym  odpo-
wiada Skarb Państwa. Jest to jednak ograniczona odpowiedzialność i obejmuje szkody 
wyrządzone tylko przez niektóre gatunki zwierzyny dzikiej. Ponadto ograniczono ją 
do bezpośredniej straty poszkodowanego.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w uprawach i płodach 
rolnych przez zwierzęta żyjące w stanie wolnym  szczegółowo uregulowano w Prawie 
łowieckim oraz w ustawie o ochronie przyrody.

Obecnie do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych 
przez zwierzęta takie jak dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach wchodzą-
cych w skład obwodów łowieckich jest zobowiązany dzierżawca lub zarządca obwodu 
łowieckiego. Inaczej jest, gdy szkoda dotyczy obszarów niewchodzących w skład ob-
wodu łowieckiego. Wówczas odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Podobnie jest, 
gdy szkody dopuściło się zwierzę łowne objęte całoroczną ochroną  (obecnie do tej 
kategorii zalicza się tylko łosia).

Natomiast regulacje zawarte w ustawie o ochronie przyrody wskazują, że Skarb 
Państwa także ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, 
niedźwiedzie oraz bobry. Niemniej jednak pamiętajmy,  że odpowiedzialność ta dotyczy 
faktycznie wyrządzonych szkód i nie obejmuje swym zakresem utraconych korzyści.

W tym przypadku oględzin i oszacowania szkód, a także ustalania wysokości 
odszkodowania i jego wypłaty dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, 
a na obszarze parku narodowego -  dyrektor tego parku.

Uwaga! Ani prawo łowieckie, ani ustawa o ochronie przyrody nie regulują, kto pono-
si odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez lisy, zające czy np. wydry. Oznacza 
to, że pokrycie ich kosztów ciąży na samych rolnikach.

Pomimo powstania szkód w gospodarstwie rolnym przez wymienioną zwierzynę 
odszkodowanie nie będzie jednak przysługiwało:

a)  osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, 
jeżeli poszkodowany nie uprzątnął upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni 
od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie lub nie wyraził 
zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrek-
tora parku narodowego (odpowiednio przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu 
łowieckiego) urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom

b)  za szkody nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu 
na 1 ha uprawy

c)  za szkody w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stoso-
wanych wymogów agrotechnicznych,

d)  za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim 
sąsiedztwie lasu

e)  także za szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwie-
rząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wchodu słońca, 
bez bezpośredniej opieki

Źródło: AGRODORADCA Nr 13 Lipiec 2017

Procedura i warunki ubiegania się  
o zwrot podatku akcyzowego  

zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji  
rolnej w sierpniu 2017 roku.

Wójt Gminy Łagów informuję, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni 
wniosek w terminie:

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

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

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

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
•  02 – 31 października 2017 r
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-

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

czyli limit zwrotu podatku w 2017 roku wynosić będzie 86 zł  x ilość ha użytków rolnych.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowe-

go zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 
litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów, z tym że kwota zwrotu podatku nie 
może być wyższa niż kwota przysługującego w danym roku limitu do zwrotu podatku 
akcyzowego

Nowe zasady wycinki drzew
Urząd Gminy w Łagowie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o ochronie 

przyrody (Dz.U. 2017 poz. 1074) osoba fizyczna zobowiązana jest dokonać zgłoszenia 
do urzędu gminy zamiaru usunięcia drzew na nieruchomości stanowiącej jej własność, 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwód pnia 
drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza (na podstawie art. 83f ust.4 ustawy 
o ochronie przyrody):

-  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
-  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego,
-  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy krzewów.
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomo-

ści, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapę określającą usytuowanie 
drzewa na nieruchomości. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ 
dokonuje oględzin.

Z oględzin organ sporządza   protokół. Po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni 
od dnia oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usu-
nięcie drzewa może nastąpić jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (tzn. 
milcząca zgoda). Organ przed upływem 14-dniowego terminu od momentu przeprowa-
dzenia oględzin może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 
za odpowiednią opłatą skarbową na wniosek zgłaszającego. Zgłoszone do usunięcia 
drzewa należy usunąć w terminie 6 miesięcy od momentu przeprowadzenia przez or-
gan oględzin.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji  o po-
zwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizo-
wana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Urząd uwzględniając 
dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze 
decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Inne podmioty, a także osoby fizyczne usuwające drzewa w związku z prowadze-
niem działalności gospodarczej na nieruchomościach stanowiących ich własność mu-
szą złożyć wniosek do urzędu gminy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów oraz uzyskać takie zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej. Bez zezwo-
lenia można usuwać m.in. (na podstawie art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody):

-  krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2
-  drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego,

b)  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz pla-
tanu kolonolistnego,

c)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
-  drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych 

do użytkowania rolniczego,
- drzewa lub krzewy owocowe.
Nowe przepisy obowiązują od 17 czerwca 2017 roku.
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ROZBIORY POLSKI. ZRYWY NIEPODLEGŁOŚCIOWE – część I

*W wyniku 3-go rozbioru Kielec-
czyzna (podobnie jak Lubelszczyzna) 
została zagrabiona przez Austrię. Au-
striacy wprowadzili nowy porządek 
administracyjny i utworzyli cyrkuły 
(w Kielcach i Radomiu), które dzieli-
ły się na powiaty. Zdegradowany zo-
stał Sandomierz (do rangi powiatu), 
a granice powiatów wyznaczono inne 
niż przed rozbiorami. Taki stan trwa do 
1815 roku, kiedy po Kongresie Wiedeń-
skim;  z większości ziem Księstwa War-
szawskiego utworzono tzw. Królestwo 
Polskie zwane Kongresowym z carem, 
jako królem Polski na czele .Kielecczy-
zna w granicach Królestwa tworzyła dwa 
województwa: sandomierskie z siedzibą 
w Radomiu i tzw. krakowskie z siedzibą 
w Kielcach. (Kraków nie został włączony 
do Królestwa i tworzył tzw. „Rzeczpo-
spolitą Krakowską”).

*INSUREKCJA KOŚCIUSZKOW-
SKA –rozpoczęła się 24.III.1794r. przy-
sięgą Tadeusza Kościuszki na Rynku 
w Krakowie. Garnizony polskie z Kie-
lecczyzny (z Pińczowa i Sandomierza) 
pomaszerowały do Krakowa i podpo-
rządkowały się Kościuszce. W maju 
szeregi powstańców popiera szlachta 
i miasta woj. sandomierskiego tworząc 
Komisję Porządkową czyli WŁADZĘ 
POWSTAŃCZĄ (punkty zborne znaj-
dowały się w Kielcach i Opocznie). 
Powołano Milicję Wojewódzką, któ-
rą głównie tworzyli kosynierzy, część 
z nich skierowano do produkcji broni 
w Samsonowie i Suchedniowie. Utwo-
rzono także Batalion Grenadierów San-
domierskich czyli regularną jednostkę 
wojskową.10 maja powołano Radę Naj-
wyższą Narodową (czyli rząd i sztab 
zarazem). 

*Po zwycięskiej BITWIE pod RA-
CŁAWICAMI- (4.IV,1794) Kościuszko 
krótko odpoczywa w Bosutowie k/Kra-
kowa, następnie wyrusza wzdłuż Wisły: 
przez Koszyce, Wiślicę, Nowy Korczyn, 

w dniach 5-19 maja przebywa w Połań-
cu, gdzie 7 maja wydaje UNIWERSAŁ 
POŁANIECKI. (Uniwersał głosi wol-
ność osobistą chłopów, zmniejsza cię-
żary pańszczyźniane i oddaje pod kon-
trolę państwa stosunki między panem 
i chłopem). Dołącza do Kościuszki gen. 
Grochowski i przez Jędrzejów masze-
rują w kierunku SZCZEKOCIN, gdzie 
bitwę przegrywa (do Rosjan przeciw-
ko Polakom dołączyli neutralni dotąd 
Prusacy) Była to największa bitwa  In-
surekcji, polegli generałowie Wodzicki 
i Grochowski. Po klęsce wojska Ko-
ściuszki odpoczywają w KIELCACH 
9 i 10 czerwca 1794r. Tu w szpitalu św. 
Leonarda umiera ranny pod Szcze-
kocinami Bartosz Głowacki i pocho-
wany jest na cmentarzu przykate-
dralnym. Następnie  Kościuszkowscy 
walczą w WARSZAWIE, ale po klęsce 
pod MACIEJOWICAMIi, rzezi PRAGI 
podpisują kapitulację (od 10.X.1794r. T. 
Kościuszko jest w niewoli). W styczniu 
1795r. następuje III ROZBIÓR RZE-
CZYPOSPOLITEJ.

* NADZIEJE NIEPODLEGŁOŚCIO-
WE POLAKÓW ZWIĄZANE z NA-
POLEONEM. W 1806r Napoleon pobił 
armię pruską i ziemie polskie dotych-
czas pod zaborem mogły utworzyć tzw. 
Księstwo Warszawskie. W 1807r. wybu-
chła wojna Napoleona z Austrią. Walki 
z Warszawy i Raszyna przeniosły się 
w rejon Sandomierza i gen. M. Sokolnic-
ki wyswobodził Sandomierz. Mimo, że 
później musiał skapitulować na honoro-
wych warunkach, to połączone wojsko 
polskie z północy, zachodu i wschodu 
koncentrują się w Radomiu i idąc na 
Kraków oswabadzają całą Kielecczyznę. 
Tym sposobem Kielecczyzna zostaje 
włączona do Księstwa Warszawskiego. 
Kielce (a więc i Łagów) są w departa-
mencie krakowskim. Wyprawa Napo-
leona na wschód kończy się ostatecznie 
wielką klęską i nadzieje Polaków na nie-

podległość muszą jeszcze długo czekać.
*POWSTANIE LISTOPADOWE-- 

29.XI.1830r.  wybuchło w Warszawie 
w Szkole Podchorążych. Na czele spisku 
stanął podporucznik Piotr Wysocki. 
Utworzono Rząd Tymczasowy, a dyk-
tatorem został JÓZEF  CHŁOPICKI. 
Ani mieszczanie ani wyżsi oficerowie 
nie poparli powstania - w wyniku bra-
tobójczych starć zginęło 6 generałów. 
Po rezygnacji Chłopickiego, w 1831r. na 
czele powstańców stanął ADAM CZAR-
TORYSKI. Mimo, że car został zdetro-
nizowany, największą cenę za powstanie 
zapłaciła ludność Warszawy. Bitwy pod 
Olszynka Grochowską, a później pod 
Ostrołęką zostały przegrane. Ostatnia 
bitwa na Woli; dzielna obrona gen. JÓ-
ZEFA SOWIŃSKIEGO- to właściwie 
koniec powstania Czy powstanie miało 
miejsce tylko w Warszawie? W Kielcach 
przy zbiegu ulic Zagórskiej i Tarnow-
skiej stoi krzyż z datą 1831! Andrzej 
Jankowski w książce „Tradycje walk 
narodowo-wyzwoleńczych na Kielec-
czyźnie” (wyd. PTTK Kielce) na str. 8 i 9 
napisał „ woj.  krakowskie (do którego 
należał Łagów) utworzyło dwa pułki 
Krakusów, którzy brali udział w bitwie 
pod Stoczkiem. Woj. sandomierskie 
utworzyło jednostkę strzelców. Generał 
SAMUEL RÓŻYCKI po kapitulacji 
Warszawy prowadzi na Kielecczyźnie 
walki z Rosjanami metodą partyzanc-
ką. STOCZYŁ Z NIEPRZYJACIELEM 
POTYCZKI, między innymi pod  
IŁŻĄ  i  Ł A G O W E M. Do września 
1831r umożliwił funkcjonowanie czę-
ści zakładów zbrojeniowych, później 
wycofał się do Galicji”. Kielecczyzna 
jest głównie zapleczem zbrojeniowym 
dla powstania – działają zakłady Za-
głębia Staropolskiego produkujące 
broń w: Chlewiskach, Suchedniowie, 
Samsonowie, Odrowążku, w Woli 
Murowanej k/Chęcin, Białogonie oraz 
w Czarkowach k/Wiślicy. PAMIĘTAJ-

MY, ŻE WYBUCH POWSTANIA LI-
STOPADOWEGO BYŁ POWODEM, 
ŻE NIE URUCHOMIONO HUTY  
w  B O B R Z Y, a w ŁAGOWIE ZA-
ŁAMAŁ SIĘ PRZEMYSŁ WYDO-
BYWCZY (eksploatacja rud żelaza 
i ołowiu). 

Opracowała Jadwiga Kamińska
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Łagowie.
Ciąg dalszy nastąpi

Dzieje Łagowa cz. 9

* I ROZBIÓR POLSKI –1772r. Polskę podzielono między Rosję, Prusy i Austrię. Po pierwszym rozbiorze 
podjęto próby ratowania kraju. W 1773r powstała KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ – wprowadzała no-
woczesne programy , metody i organizacje nauczania, do roku 1794 zreformowała szkolnictwo średnie 
i wyższe. W latach 1788 – 92 obradował SEJM CZTEROLETNI (WIELKI) pod przewodnictwem  S. Małachow-
skiego i K.N.Sapiehy, którego reformy społeczno-gospodarcze zmierzające do uratowania niepodległości 
i unowocześnienia kraju zapisano w KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA (uchwalono ją bowiem 3.V.1791r). 
Była to wówczas najnowocześniejsza  Konstytucja w Europie. Znosiła „liberum veto”, wolną elekcję, (ustro-
jem Rzeczypospolitej miała być odtąd monarchia konstytucyjna), władzę w państwie podzielono na usta-
wodawczą (Sejm), wykonawczą (Straż Praw z królem na czele) i sądowniczą. Takie postępowe reformy nie 
mogły się podobać zwolennikom Carycy Katarzyny II (F.K.Branicki, S.Szczęsny Potocki, S. Rzewuski). 14 
maja 1792 w miasteczku Targowica na Ukrainie zawiązali oni Akt Konfederacji zw. TARGOWICĄ i domagali 
się przywrócenia dotychczasowego porządku. Wywiązała się z tego konfliktu wojna między Rosją (armia 
100tys.) a Rzeczpospolitą (50 tys.armia). Mimo zwycięstw pod Zieleńcami i Dubienką , gdzie dowodzili 
książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko – wojnę przegraliśmy i nastąpił II ROZBIÓR POLSKI. 

UCHWAŁĄ SEJMU CZTEROLETNIEGO (WIELKIEGO)  Ł A G Ó W  STAŁ SIĘ MIASTEM „NARODOWYM” CZYLI 
PRZESTAŁ BYĆ WŁASNOŚCIĄ KOŚCIELNĄ

 II ROZBIÓR POLSKI  -1793r.- ziemie Polskie zajęły Rosja i Prusy (Austria zajęta była wojną z Francją). 
W granicach Rzeczpospolitej pozostało niewielkie terytorium – 200tys,km2 i 4 mln obywateli. Próbą rato-
wania Rzeczypospolitej była POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE zw. INSUREKCJĄ –( opis poniżej.)

 III ROZBIÓR POLSKI – nastąpił 3.I.1795r po klęsce Kościuszki pod Szczekocinami (6.VI.1794) i 12-go-
dzinnej przegranej bitwie pod Maciejowicami(10.X.1794), gdzie Kościuszko dostał się do niewoli. Teryto-
rium Rzeczypospolitej podzielono między Rosję, Prusy i Austrię. Ostatni rozbiór oznaczał kres Rzeczypo-
spolitej, która na 123 lata wymazana została z mapy Europy.

 Q Józef Wybicki - dyktator po-
wstania listopadowego

 Q Tadeusz Kościuszko

 Q Napoleon Bonaparte

 Q Obelisk/Krzyż zwany „Pod Bożą 
Męką”  stoi przy drodze gminnej 
w kierunku Cegielni i Winnej 
(niegdyś na rozwidleniu dróg, 
dziś pod hałdami kopalnianymi). 
Według miejscowj tradycji stoi 
na mogile powstańców stycznio-
wych (a może listopadowych)
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Piotrów zwycięzcą III Otwartego Nocnego Turnieju na Orliku

 Q Drużyny turnieju w trakcie gry

Nasze koła promują gminę Łagów

 Q KGW Lechówek z władzami Powiatu Kieleckiego podczas konkursu na „Najlepszą potrawę Powiatu Kielec-
kiego”, który odbył się w Rakowie.

 Q KGW Wolanie w trakcie występu na Dniach Drzwi Otwartych w Mo-
dliszewicach

 Q KGW z Sędka z chlebem własnego wypieku podczas "Święta Chleba" 
w Jacentowie

W piątek 7 lipca na boisku 
„Orlik” w Łagowie odbył się 
III Otwarty Nocny Turniej 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Lagów. 

Do rywalizacji przystąpiło 4 druży-
ny: Lechówek, Piotrów, Młode Wilki 
oraz Łagów. Przewodniczący Rady 
Gminy p. Marek Bartkiewicz serdecz-
nie powitał wszystkie drużyny, które 
przystąpiły do gry życząc udanej spor-
towej rywalizacji. Rozgrywano syste-
mem „każdy z  każdym” a  następnie 
dwie najlepsze drużyny miały rozegrać 
mecz finałowy, który wyłoni zwycięz-
cę. W  meczach eliminacyjnych naj-
więcej emocji wzbudził ostatni mecz 
pomiędzy Łagowem a  Piotrowem. 
Jeszcze dwie minuty przed końcem Ła-
gów prowadził 2:1 co dawało mu finał 

jednak finisz Piotrowa był imponujący, 
który ostatecznie wygrał 3:2. Jeszcze 
więcej emocji było w finale. Lechówek 
prowadząc z Piotrowem już 4:1 nie po-
trafił utrzymać zwycięstwa do  końca. 
W  ostatnich sekundach meczu Stani-
sław Wodyński strzelając bramkę do-
prowadził do remisu 4:4. O tym która 
z drużyn wygra turniej miały zdecydo-
wać rzuty karne. Kunsztem wykazał się 
tu Paweł Pustuła, który obronił dwa 
uderzenia i ostatecznie Piotrów wygrał 
2:1 i został zwycięzcą całego turnieju.

Wyniki Turnieju:
Młode Wilki - Łagów 3:5
Piotrów - Lechówek 2:2
Lechówek - Łagów 4:3 
Piotrów - Młode Wilki 3:1 
Młode wilki - Lechówek 1:4
Łagów -Piotrów 2:3
Finał: 

Lechówek - Piotrów 4:4 karne 1:2
•  najlepszym zawodnikiem został 

Marcin Wasik (Piotrów)
•  najlepszym bramkarzem Fabian 

Kozłowski (Lechówek)
•  najlepszym strzelcem Artur Bę-

ben (Piotrów) - 6 goli
G. Siwoń

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Wolanie” 25 czerwca br. 
promowało Gminę Łagów 
podczas „Dni Otwartych 
Drzwi” w Modliszewicach. 

„Wolanie” wystąpili na  scenie 
podczas 12 edycji Świętokrzyskiej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
w  Modliszewicach, której towarzy-
szyło rolnicze święto. W tym dniu do 
Modliszewic zjechał wielu gości, któ-
rzy zwiedzili stoiska wystawiennicze 
z  regionalnymi produktami, ręko-
dziełem, w tym także bogato przy-
gotowane stoisko naszego lokalnego 
koła, które serwowało przepyszne 
swojskie jedzenie. Z  kolei w  nie-
dzielę, 16 lipca br. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Lechówka aktywnie pro-
mowało gminę Łagów na  konkursie 
„Najsmaczniejsza Potrawa Powiatu 
Kieleckiego”  w Rakowie. Motywem 
przewodnim tegorocznego konkursu 
była kasza. Komisja miała za zadnia 
wytypować najlepsze dania, w  któ-
rych królowała kasza. Gospodynie 
z Lechówka zaserwowały chleb eko-
logiczny z  mąki z  kaszy gryczanej. 
Pyszny i smakowicie wyglądający za-
chęcał wielu uczestników do  skosz-

towania. Panie z Lechówka wspierał 
obecny na konkursie Zastępca Wójta 
Gminy Łagów Zbigniew Meducki. 
Przepis na  chleb od  Pań z  Lechów-
ka znajdzie się w książce kucharskiej 
wydawanej przez powiat kielecki. 

Festyn, którego organizatorem 
był powiat kielecki sprzyjał między-
pokoleniowej integracji, gdyż wśród 
licznych atrakcji każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Zmagania kulinarne 
uświetnił Przegląd Kapel Ludowych. 

Tego samego dnia, tj. 16 lipca br. 
Koło Gospodyń Wiejskich z  Sędka 
na  boisku sportowym w  Jacentowie 
promowało gminę Łagów podczas 
Cyklicznego Pikniku Regional-
no-Kulinarnego „Święto Chleba”. 
Zgromadzona publiczność mogła 
skosztować regionalnych specjałów, 
w  tym m.in. swojskiego pysznego 
chlebka upieczonego przez gospody-
nie z Sędka. W trakcie pikniku poza 
przyjemnościami dla ciała były także 

atrakcje dla ducha czyli muzyka lu-
dowa w  wykonaniu Kół Gospodyń 
Wiejskich. Na  scenie gościnnie wy-
stąpiło KGW z Sędka. 

Serdecznie dziękujemy gospody-
niom z  Lechówka, z  Woli Łagow-
skiej, z Sędka za wspaniałą promocję 
Gminy Łagów na  szczeblu powiato-
wym i krajowym oraz dziękujemy za  
zaangażowanie się w  przygotowanie 
stoisk na festynach.

A.K.
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