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Radosny Dzień Dziecka  
w naszej gminie!

 Q Uwielbiane przez dzieci  bańki mydlane

 Q Zastępca Wójta Gminy Łagów rozdaje upominki przygotowane dla dzieci przez Zarząd Powiatu Kieleckiego

Rozbiegane, uśmiechnięte 
dzieci, mnóstwo atrakcji 
w postaci licznych konkursów 
oraz dmuchanej zjeżdżalni 
i trampoliny, a do tego 
fantastyczna, słoneczna 
pogoda – tak wyglądał Dzień 
Dziecka w gminie Łagów 
w dniu 4 czerwca 2017 r. 

Radosne święto wszystkich dzie-
ci, obchodzone od  ponad pół wie-
ku, na  stałe wpisało się w  kalendarz 
imprez kulturalnych naszej gminy. 
Wspólna zabawa rozpoczęła się 
od  ciepłego powitania licznie zebra-

 Q Dokończenie na str. 2

Uroczystości w gminie 
Wojciechowice
W  niedzielnych uroczysto-

ściach w Gierczycach, 04 czerwca 
br. poświęconych zamordowane-
mu w Katyniu nauczycielowi An-
toniemu Małkowi...

 Q Czytaj na str. 2

Projekt „Aktywna...”
„Aktywna integracja – równe 

szanse – lepsza przyszłość” reali-
zowany w  ramach Priorytetu IX 
Włączenie...

 Q Czytaj na str. 3
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 Q Delegacja z gminy Łagów składa wiązankę pod tablicą upamiętniającą 
Antoniego Małka

Wspólne inwestycje gminy Łagów i powiatu kieleckiego

 Q Władze gminy Łagów i władze Powiatu Kieleckiego

14 czerwca 2017 r. 
w Urzędzie Gminy w Łagowie 
została podpisana umowa 
na budowę chodników 
w ciągu dróg powiatowych 
w miejscowościach: Nowa 
Zbelutka i Melonek oraz 
umowa na przebudowę 
drogi powiatowej 
w miejscowości Piotrów 
(Zagościniec). 

Na oficjalnym podpisaniu umów 
obecni byli: Michał Godowski sta-
rosta kielecki, Józef Szczepańczyk 
oraz Bogdan Gierada członkowie 
Zarządu Powiatu Kieleckiego, Pa-
weł Marwicki wójt Gminy Łagów, 
Paweł Gratka dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kiel-
cach oraz Małgorzata Sitarz skarb-
nik Gminy Łagów. Wartość koszto-
rysowa każdej inwestycji to 300 tys. 
zł z czego udział w finansowaniu dla 

gminy Łagów i powiatu kieleckiego 
wynosić będzie po 150 tys. zł.  Osta-
teczna wartość powyższych inwesty-
cji znana będzie po rozstrzygnięciu 

przetargu. Inwestycje zostaną zre-
alizowane do  końca listopada 2017 
r. Budowa chodników oraz przebu-
dowa drogi spowoduje wzrost bez-

pieczeństwa mieszkańców gminy  
jak również poprawi komfort dla 
wszystkich korzystających z drogi. 

/A.K./

 Q Pokaz niespodzianka - pokaz 
węża pytona

nych rodziców wraz z dziećmi przez 
zastępcę wójta gminy Łagów Pana 
Zbigniewa Meduckiego, który jed-
nocześnie w  imieniu starosty kielec-
kiego oraz członków zarządu powiatu 
kieleckiego, w  tym Pana Bogdana 
Gierady, podarował zebranym dzie-
ciom upominki i słodycze. 

Wśród atrakcji, które zapewnili 
organizatorzy, można było m.in. obej-
rzeć pokaz cyrkowy w  wykonaniu 
„Fakira don Slavio” – aktora cyrko-
wego prezentującego sztukę cyrkową, 
a także wziąć udział w konkurencjach 
sportowych i  w  konkursie plastycz-
nym przygotowanym przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Niesamowitych wra-
żeń dostarczył wszystkim zebranym 
na  festynie pokaz - niespodzianka, 
czyli prezentacja węża  Cezara „py-
tona tygrysiego”. Każdy uczestnik 
festynu mógł dotknąć czterometro-
wego egzotycznego gada i  zrobić 
sobie z  nim pamiątkowe zdjęcie. 
Chętnych nie brakowało do  uczest-
nictwa w  niecodziennej atrakcji. 
Dodatkowo czas dzieci umilały ani-
matorki, które prowadziły różne gry 
i  zabawy. Dzieci bardzo chętnie ko-
rzystały również z  możliwości ma-
lowania twarzy. Wszystkie atrakcje 
dostępne były bezpłatnie i  cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Wśród 
licznych nagród, które powędrowały 
do uczestników imprezy znalazły się 

m.in. balony i piłki dmuchane z logo 
gminy oraz breloczki, zabawki wod-
ne, skakanki, sprężynki, stojaczki 
na kredki, cukierki itp. Najmłodszym 
najbardziej podobała się aktywna za-
bawa na zjeżdżalniach oraz skakanie 
na trampolinie. Zabawom przez cały 
czas towarzyszyły uśmiech i  zado-
wolenie na twarzach dzieci, a to było 
najważniejsze.

Niepowtarzalna atmosfera, wspa-
niała zabawa oraz wspólnie spędzony 
czas sprawiły, że ten wyjątkowy dzień 
był pełen radości i uśmiechu, a festyn 
należy zaliczyć do  bardzo udanych. 
Serdecznie dziękujemy za  udział 
w  festynie i  zapraszamy dzieci już 
na przyszły rok. 

/A.K./

 Q Dokończenie ze str. 1

Uroczystości w gminie Wojciechowice
W  niedzielnych uroczystościach 

w  Gierczycach, 04 czerwca 
br. poświęconych zamordowanemu 
w Katyniu nauczycielowi Antoniemu 
Małkowi wziął udział wójt Gminy Ła-
gów Paweł Marwicki,  Przewodniczą-
cy Rady Gminy Łagów wraz z radny-
mi i  sołtysami oraz Skarbnik Gminy 
Łagów Pani Małgorzata Sitarz. 

Uroczystości rozpoczęła uroczy-
sta msza święta w  kościele parafial-
nym w  Gierczycach, którą odprawił 
proboszcz miejscowej parafii ks. 
Waldemar Winnicki przy koncele-
brze ks. Prałata Wacława Tomczyka. 

Po  uroczystej mszy świętej dzieci 
i  młodzież z  Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Ofiar Katynia w  Gier-
czycach zaprezentowały program 
słowno-muzyczny o tematyce wojen-
nej.

Po  krótkim programie artystycz-
nym uczestnicy uroczystości wraz 
z  orkiestrą dętą przemaszerowali 
do  Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Ofiar Katynia, w  której zapro-
szone delegacje złożyły wieńce pod 
tablicą upamiętniającą Antoniego 
Małka.  

Obecny na  uroczystościach Wójt 

Paweł Marwicki podziękował wła-
dzom gminy Wojciechowice za pod-
trzymywanie tradycji oraz upamięt-
nienie ofiar Katynia.

/A.K./
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Nowy Prezes Kombatantów

 Q Kombatanci z gminy Łagów wraz z władzami samorządowymi pod-
czas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

W czwartek, 1 czerwca 2017 r. 
w Urzędzie Gminy w Łagowie 
odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze 
członków Gminnego Koła 
Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych RP 
w Łagowie. 

Oprócz członków związku, 
w spotkaniu wzięli udział zaproszeni 
goście, a wśród nich: Zdzisław Do-
brut Prezes Zarządu Wojewódzkie-
go Związku Kombatantów i  Byłych 
Więźniów Politycznych RP w  Kiel-
cach, Wójt Gminy Łagów Paweł 
Marwicki oraz Zastępca Wójta Gmi-
ny Łagów Zbigniew Meducki. 

Spotkanie rozpoczęło się chwi-
lą ciszy, którą czczono pamięć 38 
członków Koła, którzy odeszli 
w trakcie ostatniej kadencji. W dal-
szej części zebrania, któremu prze-
wodniczył Jan Matuliński,  bardzo 

wysoko oceniono pracę dotychcza-
sowego zarządu i  w  związku z  tym 
udzielono zarządowi absolutorium.

Następnie przystąpiono do  wy-
boru nowego Zarządu oraz nowego 
składu Komisji Rewizyjnej. We wła-
dzach Łagowskiego Koła Komba-
tantów pracować będą następujące 
osoby: Prezes Tadeusz Szczykuto-
wicz, Wiceprezes Władysław Szczy-
kutowicz, Jan Matuliński Sekretarz 
oraz Marta Kozłowska Skarbnik. 
Natomiast w skład Komisji Rewizyj-
nej weszli: Mariusz Łata Przewodni-
czący Komisji oraz dwóch członków 
Jan Pióro i Stanisław Kargul. 

Na  zakończenie zebrania człon-
kowie Koła podziękowali wójtowi 
gminy za  pomoc udzielaną przez 
samorząd gminny miejscowemu 
Kołu w jego działalności, natomiast 
wójt Paweł Marwicki w  swoim wy-
stąpieniu wskazał na duże zaangażo-
wanie członków Zarządu - w pracę 

na  rzecz Koła i  wyraził podzięko-
wanie zarówno odchodzącemu 
zarządowi jak i  nowo wybranym 
władzom za  aktywne uczestnictwo 
w  gminnych uroczystościach. Jed-
nocześnie życząc wszystkim człon-

kom Gminnego Koła Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych RP 
w Łagowie  wszystkiego najlepszego 
w  nadchodzącej kadencji i  kolej-
nych owocnych lat pracy. 

A.K. 

Realizacja projektu „Aktywna integracja  
– równe szanse – lepsza przyszłość”.

 Q Seniorzy na pływalni w Baćkowicach  Q Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej podczas zajęć komputerowych

Na  podstawie porozumienia za-
wartego z  College Medyczny 

w  Kielcach, Dzienny Dom Pobytu 
„Otwarte Serca” z  siedzibą w  Sęd-
ku, realizuje projekt „Aktywna in-
tegracja – równe szanse – lepsza 
przyszłość” realizowany w  ramach 
Priorytetu IX Włączenie społeczne 
i walka z ubóstwem, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 . 

Celem projektu jest eliminacja 
izolacji społecznej i  towarzyskiej 
oraz zmiana osobista. Dzięki współ-
pracy uczestnicy warsztatów oraz 
seniorzy Domu Senior-WIGOR, 
biorą udział w  organizowanych dla 
nich warsztatach i zajęciach. Zapla-
nowane zostały min. : zajęcia kom-

puterowe, rekreacyjno- ruchowe, 
wyjazdy na basen, zajęcia w ramach 
grupy integracyjnej oraz warsztaty 
z  motywacji osobistych, rozwo-
ju osobistego i  asertywności. Czas 
trwania projektu przewidziany jest 
na  okres od  18 maja 2017r. do  31 
grudnia 2018r.

Uczestnicy WTZ oraz seniorzy 
korzystają już z  zajęć komputero-

wych a  od  6 czerwca biorą udział 
w wyjazdach na basen.

Dzienny Dom Pobytu „Otwarte 
Serca” dzięki zawartej współpracy 
z  College Medycznym ma możli-
wość zaoferowania osobom, które 
przyjeżdżają do  ośrodka szereg do-
datkowych aktywności.

W. Kozłowska
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13 czerwca w S.P. w Łagowie odbyła 
się kolejny raz akcja „Cały Łagów 
czyta dzieciom” przygotowana przez 
Młodzieżowy Samorząd Uczniowski, 
koło teatralne oraz bibliotekę 
i aktyw biblioteczny działający 
w szkole. 

Do dzieci zawitali szacowni goście, aby prze-
czytać dla nich najpiękniejsze baśnie H.CH. 
Andersena.

W  tym roku dla naszych uczniów czytali: 
Pan Paweł Marwicki - wójt gminy Łagów, Pani 
Marta Kozłowska- emerytowany nauczyciel, 
Pani Izabela Garbacka - Łach - sołtys, Pani 
Barbara Goliat- sekretarz, Pani Aneta Kro-

wińska - dyrektor banku, Pani Ewa Mikulko 
- wicedyrektor, Pan Zdzisław Zwoliński - ko-
mendant gminny OSP w Łagowie i radny, Pan 
Zbiegniew Wiącek- wicedyrektor oraz Pan 
Wiesław Nawrocki dyrektor szkoły.

Gościom w  klasach towarzyszyły postaci 
z baśni sławnego pisarza, w które przemieniły 
się uczennice pracujące w  aktywie bibliotecz-
nym. Po  przeczytaniu i  omówieniu utworów 
wszyscy spotkali się ponownie, aby wspólnie 
obejrzeć przedstawienie przygotowane przez 
koło teatralne "Mały Arlekin" pt. "Smocze smy-
ki i nawyki". Akcję podsumował pan wójt dzię-
kując za tę wspaniałą inicjatywę wszystkim za-
angażowanym w nią nauczycielom i dzieciom.

M. Durlej
 Q Wójt Gminy Łagów Paweł Marwicki prowadzi poga-

dankę z dziećmi

Cały Łagów czytał dzieciom

 Q Radni Rady Gminy Łagów  w trakcie głosowania nad 
udzieleniem Wójtowi Gminy Łagów absolutorium

Absolutorium dla wójta
Na sesji Rady Gminy Łagów, która odbyła się 
20 czerwca br. gościnnie w budynku Szkoły 
Podstawowej w Starej Zbelutce,  radni podjęli 
uchwały, w tym m.in. do najważniejszych 
należała uchwała zatwierdzająca 
sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Łagów za rok 2016 oraz uchwała udzielająca 
Wójtowi Gminy Łagów absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z  wykonania budżetu za  rok ubiegły oraz sprawoz-

danie Komisji Rewizyjnej rekomendujące udzielenie 
wójtowi gminy Łagów absolutorium przedstawiła 
Skarbnik Gminy Łagów Pani Małgorzata Sitarz. Za-
równo uchwałę o  zatwierdzeniu sprawozdania jak 
i uchwałę o udzielenie wójtowi absolutorium przy jed-
nym głośnie wstrzymującym pozostali radni przyjęli 
jednogłośnie. 

Serdecznie gratulacje w imieniu radnych i sołtysów 
wójtowi gminy złożył Przewodniczący Rady Gminy 
Łagów Pan Marek Bartkiewicz. 

Wójt Gminy Łagów Pan Paweł Marwicki podzię-
kował zebranym za  zaufanie i  uznanie jego pracy 
na rzecz lokalnego społeczeństwa.                    /A.K./
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Projekt „Umiem pływać”
Gmina Łagów realizowała 
program powszechnej nauki 
pływania „UMIEM PŁYWAĆ”. 
To bardzo dobra i korzystna 
alternatywa dla szkół, które 
mają ograniczony dostęp 
do krytych basenów

Trzydzieścioro uczniów klas I  - 
III ze Szkoły Podstawowej z  Łago-
wa od  kwietnia 2017r. brało udział 
w  projekcie "Umiem pływać" or-
ganizowanym przez Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy w  Kiel-
cach. W  ramach projektu i  dzięki 
pomocy Urzędu Gminy  w Łagowie 
dzieci rozpoczęły naukę pływania 
pod okiem doświadczonych trene-
rów na pływalni w Baćkowicach.

 Początkowo oswajały się z wodą 
i  uczyły bezpiecznego zachowania 
na basenie. Teraz, kiedy trenują już 
od dwóch miesięcy pływają pokonu-
jąc nie tylko coraz dłuższe dystanse, 
ale także własne lęki i  ogranicze-
nia. Dzięki zajęciom wielu uczniów 

po  raz pierwszy skorzystało z  zajęć 
na pływalni. Dowóz dzieci na basen 
i z powrotem został zorganizowany 
i  sfinansowany przez gminę Gminy 
w Łagowie. 

W  ramach projektu odbyło się 
także spotkanie z ratownikiem, któ-
ry przeprowadził zajęcia ze wszyst-
kimi uczniami klas trzecich. Projekt 
zakończył się 22 czerwca 2017r. 
„Operatorem” programu powszech-
nej nauki pływania „UMIEM PŁY-
WAĆ” w  gminie Łagów był Woje-

wódzki Szkolny Związek Sportowy 
w  Kielcach. Z  pozyskanej w  Mini-
sterstwie Sportu i  Turystyki dotacji 
WSZS w  Kielcach sfinansował dla 
uczniów z Łagowa program wejścia 
na  basen i  wynagrodzenie instruk-
torów.

M. Durlej

Konkurs piosenki „Śpiewać każdy może” 

Składamy podziękowania 
dla Pana Mirosława Dudy 
– Prezesa Stowarzyszenia 
Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Czyżów i radnego Rady 

Gminy Łagów, 

za zorganizowanie wspólnie 
z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej 
w Łagowie akcji pozyskania 
żywności dla mieszkańców 

gminy Łagów 

z Banku Żywności 
w Ostrowcu 

Świętokrzyskim.

 Q Uczestnicy konkursu piosenki „Śpiewać każdy 
może ” podczas występu

 Q Wójt Gminy Łagów ze zwycięzcami konkursu pio-
senki „Śpiewać każdy może”

 Q Uczestnicy projektu „Umiem pływać” na pływalni w Baćkowicach

Drugi już tegoroczny konkurs 
piosenki „ Śpiewać każdy może…” 
odbył się w  dniu 21.06.2017r. Po-
czątek uroczystości zaplanowano 
na godz.10.00. 

W  imieniu organizatorów 
wszystkich obecnych na  konkursie 
przywitała kierownik Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w  Sędku - Wiolet-
ta Kozłowska. Dalsze prowadzenie 
imprezy przejęła pani Jolanta Czer-
wiec- instruktor terapii w pracowni 
muzyczno-przyrodniczej. Po  uro-
czystym otwarciu oraz powitaniu 
gości nastąpiła część konkursowa. 
Brało w  nim udział 5 warsztatów: 
Kałkowa- Godowa, Fanisławic, Po-
łańca, Belna oraz z  Sędka. Uczest-
nicy prezentowali się w  utworach 

o  tematyce cygańskiej, było rado-
śnie i kolorowo, gdyż przygotowane 
stroje uczestników odzwierciedlały 
cygański charakter wykonywanych 
utworów. Podczas obrad jury na sce-
nie zaprezentowali się także seniorzy 
z  Domu Senior-WIGOR, których 
występ został nagrodzony gromki-
mi brawami. Za pracę, jaką musieli 
włożyć uczestnicy w przygotowanie 
się do konkursu otrzymali od orga-
nizatorów dyplomy oraz nagrody 
zarówno indywidualne jak i grupo-
we a  każdy uczestnik WTZ obec-
ny na  konkursie otrzymał gadżety 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Łagów.

Celem zorganizowanego kon-
kursu jest integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych, przełamywa-
nie barier, promowanie aktywności 
osób niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i za-
wodowego, przybliżenie wiedzy 
na  temat polskiej muzyki oraz roz-
wijanie zainteresowań, jak również 
promocja Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej przy DDPOS i Gminy Łagów.

Po  konkursowych zmaganiach 
wszystkich zebranych zaproszono 
na  poczęstunek, na  który przygo-
towano smaczne kiełbaski z  grilla. 
Było to wyjątkowe spotkanie w pla-
cówce warsztatu i  sprawiło pod-
opiecznym placówki i zaproszonym 
gościom wiele radości.

W. Kozłowska



CZERWIEC 2017 R. / NASZA GAZETA ŁAGOWSKAStrona 6 

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

Uprzejmie informujemy miesz-
kańców Gminy Łagów o  moż-

liwości korzystania z  Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK). Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców nierucho-
mości zamieszkałych do  korzysta-
nia z  PSZOK-u, który  przyjmuje 
nieodpłatnie segregowane odpady 
komunalne pochodzące wyłącznie 
z  nieruchomości zamieszkałych (tj. 
gospodarstw domowych). Nie będą 
przyjmowane odpady wytworzone 
w  związku z  prowadzoną działal-
nością gospodarczą. Dostarczone 
przez właścicieli nieruchomości/
mieszkańców odpady PSZOK przyj-
muje w ramach opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych zlokalizowany 
jest w miejscowości Łagów przy ul. 
Opatowskiej (baza SKR). 

PSZOK czynny jest:
czwartek – piątek w  godzinach 

8.00 - 16.00, sobota w  godzinach 
10.00-18.00.

Zebrane odpady z terenu PSZOK 
odbierane są przez podmiot  wybra-
ny w  drodze przetargu, z  którym 
gmina ma podpisaną umowę na od-

biór, transport i  zagospodarowanie 
odpadów komunalnych tj. Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„Zieliński” Zbigniew Zieliński, 
ul.  Klasztorna 27A, 26-035 Raków. 
Odpady komunalne, które mogą być 
nieodpłatnie przekazywane przez 
właścicieli nieruchomości/miesz-
kańców  do PSZOK-u to: 

1.  przeterminowane leki i  che-
mikalia,

2.  zużyte baterie i akumulatory,
3.  zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny,
4.  meble i  inne odpady wielko-

gabarytowe,
5.  zużyte opony,
6.  odpady zielone,
7.  odpady budowlane i rozbiór-

kowe stanowiące odpady ko-
munalne,

8.  papier i tektura,
9.  tworzywa sztuczne,
10.  szkło,
11.  odpady wielomateriałowe,
12.  popiół
Wszelkie informacje o  pracy 

PSZOK-u  można uzyskać w  Urzę-
dzie Gminy w  Łagowie, pod nr  tel. 
41/ 343 70 54 w.311, na miejscu lub 
pod numerem telefonu: 41 35 35 027. 

W budowie nowe place 
zabaw w gminie Łagów

 Q Plac zabaw w Piotrowie w trakcie budowy

 Q Plac zabaw w Zbelutce Nowej w trakcie realizacji

Gmina Łagów po  rozstrzygnię-
ciach przetargowych realizuje 

2 zadania inwestycyjne tj. „Budowa 
placu zabaw w msc. Piotrów” i  „Bu-
dowa placu zabaw w Zbelutce Nowej”. 

W  ramach realizowanych zadań 
zrealizowane zostaną następują-
ce prace -  w  Piotrowie  na  chwilę 
obecną wykonano niwelację tere-
nu oraz przystąpiono do  budowy 
placu zabaw z  urządzeniami linar-
nymi, urządzeniami typu młynek 
i żółw, budowy siłowni zewnętrznej 
z  urządzeniami : surfer - wahadło, 
biegacz- piechur, rower,  orbitrek 
eliptyczny i narciarz- surfer. Dostar-
czone oraz ustawione zostaną także 
elementy małej architektury ławki 
z  oparciem, kosze parkowe, regula-
min placu zabaw i  altana Pozosta-
łymi elementami przewidzianymi 
do realizacji jest wykonanie chodni-
ka z  kostki betonowej i  ogrodzenia 
panelowego. Natomiast w  Zbelutce 
Nowej przygotowano teren pod in-
westycję, na  którym powstanie plac 
zabaw składający się z  następują-
cych urządzeń: zestaw zabawowo – 
sprawnościowy, karuzela tarczowa, 
sprężynowiec, huśtawka podwójna. 
Zamontowane zostały  także urzą-

dzenia siłowni zewnętrznej typu: 
wioślarz, motyl, orbitrek, podciąg 
nóg. Dodatkowo zaplanowano bu-
dowę lub montaż elementów małej 
architektury, tj. ławki z  oparciem, 
kosze parkowe, regulamin placu 
zabaw i  altana. Wykonany zostanie 
także chodnik z  kostki betonowej, 
ogrodzenie panelowe na prefabryko-
wanych fundamentach żelbetowych. 

Dzięki powstającym placom zabaw 
dzieci z gminy zyskają miejsce, w któ-
rym będą mogły trenować nie tylko 
swoje ciało, ale również umiejętności 
społeczne polegające na nauce współ-
pracy, kreatywności oraz współza-
wodnictwa. Miejsca to  przyczyni się 
do  budowania relacji i  więzi między 
rówieśnikami. Poza tym zaprojekto-
wane place zabaw poprawią estetykę 
wsi i  bezpieczeństwo korzystających 
z  nich osób , a  także będą pełniły 
rolę centrum wsi. Budowa i urządze-
nia znajdujące się na  placach zabaw 
przyczynią się również do  większej 
integracji środowiska wiejskiego, 
do  lepszego rozwoju infrastruktury 
publicznej, jak również poprawy ja-
kości spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców wsi Piotrów i Zbelutka 
Nowa z Gminy Łagów.  A.K

Na wniosek i prośby mieszkańców gminy Wójt Gminy Łagów we 
współpracy z Prezesem  Zarządu PKS w Ostrowcu Św. uruchomili 
linię autobusową na trasach: 
• Łagów – Stara Zbelutka – Łagów;
• Łagów-Czyżów-Łagów;
• Łagów-Piotrów-Łagów;
Wakacyjny rozkład jazdy PKS w Ostrowcu Św. na terenie Gminy Ła-
gów zostanie zamieszczony na stronie www.lagowgmina.pl. 
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WIEK XVII I XVIII – CZASY POLSKI SZLACHECKIEJ. 
LICZNE WOJNY. ZAHAMOWANIE TEMPA ROZWOJU.

*REFORMACJA – rozłam w Ko-
ściele katolickim, w wyniku którego 
powstały nowe wyznania religijne, ta-
kie jak luteranizm, kalwinizm, aria-
nizm, anglikanizm, a później wiele 
innych. Szlachta podróżuje po Europie 
i przywozi do kraju „nowinki religijne”. 
Centrami reformacji na Kielecczyźnie 
są Pińczów i Raków. Tezy głoszone 
przez BRACI POLSKICH zwanych 
ARIANAMI przywozi do Pińczowa 
Mikołaj Oleśnicki. Pińczów jest jego 
własnością i mają prawo osiedlić się 
w nim wszyscy innowiercy. Tu odbywa 
się kilka SYNODÓW ARIAŃSKICH, 
tu mieszka orędownik JAN ŁASKI, tu 
działa Drukarnia Ariańska. Do Piń-
czowa przyjeżdża na synody Mikołaj 
Rej, tu pierwsze publiczne czytanie 
mają utwory Jana Kochanowskiego. 
Kres reformacji w Pińczowie kładzie 
biskup Piotr Myszkowski, który po 
śmierci Łaskiego i Oleśnickiego od-
kupuje Pińczów i kościoły zajęte przez 
nowe prądy religijne wracają do wy-
znania rzymskokatolickiego. Wtedy 
arianie przenoszą się do Rakowa. Tu 
mieszka założyciel miasta (1569 r) 
Jakub Sienieński, wyznawca kalwini-
zmu, a jego żona Jadwiga Gnoińska jest 
zwolenniczką arianizmu. Czy możemy 
się dziwić zmianie światopoglądu, je-
żeli nowa wiara głosiła    r ó w n o ś ć    
wszystkich wobec wszystkich. (Arianie 
zwracali się do siebie „bracie”!). Tu od-
bywają się kolejne SYNODY, prężnie 
działa DRUKARNIA ARIAŃSKA.  
Czy te nowe prądy religijne mogły 
były znane także w Łagowie? Trudno 
powiedzieć. W literaturze naukowej 
(Ariańskim Szlakiem po Ziemi Kielec-
kiej, autorki H.M. Machul) wymienia 
się na Kielecczyźnie oprócz centrów 
Raków i Pińczów aż 38 innych miej-
scowości – Łagowa nie ma w tym ze-
stawieniu. Najbliżej Łagowa miejsco-
wości objęte arianizmem to: Jeleniów, 
Mirogonowice, Ożarów, Włostów, 
Ublinek, Goźlice, Staszów, Gnojno 
i Chmielnik. Sądzę, że największym 
zagrożeniem była bliskość RAKOWA, 
ale w 1638 r Arian z Rakowa wygnano 
pod pretekstem profanacji krzyża. Ko-
ściół św. Trójcy na miejscu Sali Zebrań 
Arian wystawił w Rakowie biskup kra-
kowski Jakub Zadzik.

*DZIEJE ŁAGOWA W OKRESIE 
PRZEDROZBIOROWYM.

Prof. Feliks Kiryk, historyk z Uni-

wersytetu Warszawskiego próbując od-
tworzyć DZIEJE ŁAGOWA ubolewa, 
że Łagów najpierw został wyniesiony 
do roli centrów administracyjnych 
i politycznych, a następnie zdegrado-
wany do roli wsi. Dzisiaj o świetności  
Łagowa świadczy przede wszystkim  
R Y N E K, z regularnie wybiegający-
mi z naroży ulicami oraz zabytkami 
architektury sakralnej. Zachowane 
nieliczne dokumenty pochodzą jedy-
nie z inwentarza dworu w Piórkowie, 
skąpe rejestry podatkowe i protokoły 
z wizytacji łagowskiego kościoła. Prze-
padły bezpowrotnie księgi miejskie, 
które we wrześniu 1939 r zostały przez 
Niemców  wywiezione na Zamek Kró-
lewski do Warszawy i tam spłonęły 
w Powstaniu Warszawskim. Pożar ple-
banii w czasie wojny  zniszczył księgi 
parafialne.

Opracowanie naukowe z 1978 r 
pod redakcją prof. Zenona Guldona 
z Instytutu Historii UJK w Kielcach 
dotyczące Historii Małych Miasteczek 
Kielecczyzny podaje, że miedzy rokiem 
1593 a 1760 było w Łagowie ok. 150 
domów mieszczańskich. Zachowały 
się spisy ludności z lat 1571 - 1589. 
I tak: LUDNOŚCI ROLNICZEJ jest 
289 osoby, RZEMIEŚNIKÓW- 430 
osoby w roku 1571, 306 rzemieślników 
w roku 1576 oraz 264 w roku 1589.
LUDNOŚCI HANDLOWEJ (żyjących 
z handlu)  w tym okresie jest 30 osób. 
LUDNOŚCI PLEBEJSKIEJ (wiejskiej) 
w Łagowie w roku 1571 jest tylko 5 
osób, w 1576 – 45 osób, a w roku1589 
już 72 osoby. Na podstawie niewielu 
zachowanych dokumentów  naukowcy 
szacują , że Łagów  w r. 1589 liczył ok. 
870 mieszkańców, zaś w roku 1760 – 
ok. 1100 osób. Należy więc Łagów  do 

miasteczek raczej małych. Jest nieco 
większy od Kurozwęk, równy Osieko-
wi, ale mniejszy od Szydłowa czy Po-
łańca. Należy pamiętać, że nie omijały 
Łagowa pożary, epidemie, słoty, susze, 
ale przede wszystkim klęski wojenne. 
W 1502 r. Łagów wraz kilkoma innymi 
miasteczkami z ziemi sandomierskiej 
dotkliwie  ucierpiał od Tatarów pere-
kopskich, którzy krwawo rozprawiali 
się z ludnością, a miasteczka zamienia-
li w pobojowiska. Po tej napaści król 
na 12 lat zwalnia ludność z wszelkich 
danin i podatków). W 1559 r. Łagów 
dotknęła wielka zaraza. Kolejne „mo-
rowe powietrze” szalało w Małopolsce 
i na Kielecczyźnie w latach 1622-1623.

KRÓLOWIE WYBIERALNI 
(ELEKCYJNI).

*Po śmierci Zygmunta Augusta 
w 1572 r. uchwalono na sejmie w Lu-
blinie obieralność królów. Oto krótkie 
przypomnienie ich panowania:  HEN-
RYK WALEZY 1573 – 1575, STEFAN 
BATORY 1576 – 1586, ZYGMUNT III 
WAZA 1587 – 1632, WŁADYSŁAW 
IV 1632 – 1648, JAN KAZIMIERZ 
1648 – 1668, MICHAŁ KORYBUT 
WIŚNIOWIECKI 1669–1673, JAN 
III SOBIESKI 1674–1696, AUGUST 
II MOCNY 1697-1733, AUGUST III 
1733-1763, STANISŁAW AUGUST 
PONIATOWSKI 1764-1795.

*Niewielu z królów elekcyjnych 
rzeczywiście interesowało się losa-
mi Polski. Byli równocześnie na tro-
nach Szwecji, Czech i Węgier, Litwy, 
Niemiec i nadawali liczne przywi-
leje szlachcie. Ten okres nazywamy 
RZECZPOSPOLITĄ SZLACHECKĄ. 
To wybieralność królów spowodowała 
przekupstwo i walki wewnętrzne. Jest 
to główna przyczyna rozbiorów Polski.

WOJNY w RZECZPOSPOLITEJ 
w XVII i XVIII WIEKU.

*WOJNY ze SZWECJĄ – właściwie 
rozpoczęły się w 1598 roku za czasów 
króla Zygmunta III Wazy i trwały 
do 1660 r do POKOJU w OLIWIE.  
Na Kielecczyźnie czy w świadomości 
Polaków mamy dwa najazdy szwedz-
kie w 1605 i 1655 tzw. „potop szwedz-
ki” i słynną obronę Częstochowy. 
WTEDY DWUKROTNIE SZWEDZI 
NISZCZĄ i GRABIĄ SANDOMIERZ 
i ŚWIĘTY KRZYŻ, A WIĘC TAKŻE 
MUSIAŁ UCIERPIEĆ  Ł A G Ó W, 
jest bowiem położony między Sando-
mierzem a Świętym Krzyżem. Nie po-
siadamy niestety bliższych informacji 
na ten temat.

*Jednocześnie trwały WOJNY kró-
lów polskich z ROSJĄ (1604 – 1686), 
WOJNY z TURCJĄ (1602-1699), 
POWSTANIE KOZACKIE CHMIEL-
NICKIEGO (1648-1658) oraz WOJNA 
TRZYDZIESTOLETNIA (1618-1648), 
która ma swoje epizody w Czechach, 
Danii i Szwecji oraz Francji.

*W 1700 r wybucha WOJNA PÓŁ-
NOCNA między Danią, Rosją i Sakso-
nią przeciw Szwecji. 

WYDAWAĆ SIĘ MOŻE, ŻE POL-
SKI TO NIE DOTYCZY.  A TO WŁA-
ŚNIE WTEDY W CZASIE WOJNY 
PÓŁNOCNEJ (1700-1721), kiedy 
królem Polski był elektor saski Fryde-
ryk August  ZNISZCZONY ZOSTAŁ 
PIERWSZY RATUSZ (zw. WIELKIM 
DOMEM) NA RYNKU w ŁAGOWIE. 
Wtedy także przeżywaliśmy WOJNĘ 
DOMOWĄ w POLSCE.

*Tak skomplikowana sytuacja mu-
siała mieć wpływ na załamanie się pro-
sperity  nie tylko GARNCARSTWA, 
ale także LICZNYCH  CECHÓW 
w Łagowie. Załamał się także PRZE-
MYSŁ WYDOBYWCZY. Próby jego 
ratowania w okolicach Łagowa przez 
Stanisława Staszica i włocławskiego bi-
skupa Szembeka zostały zahamowane 
przez wybuch powstania listopadowe-
go. Później niestety przyszły ZABORY 
i przez  123 LATA POLSKI NIE BYŁO 
NA MAPIE EUROPY!

Opracowała Jadwiga Kamińska
UTW w Łagowie

W kolejnych odcinkach:  
Wiek XIX - Działalność S. Staszica. 

Zrywy Niepodległościowe i Powstanie 
Styczniowe. Nasi sąsiedzi Żydzi.

Nie sposób tłumaczyć gorszej prosperity miasta Łagowa w wieku XVII i XVIII bez zapoznania się z historią Polski. Historii Polski nie można oddzie-
lać od tego, co działo się w Europie i na świecie. Następuje tak zwana EPOKA NOWOŻYTNA. Wpływ na inne postrzeganie świata miało wiele wyda-
rzeń. Z pewnością były to WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE – odkrycie Ameryki, drogi morskiej do Indii  i podróż dookoła świata. Skutkowało to 
wzrostem  zaludnienia w Europie, a to powodowało poszukiwanie nowych ziem do zasiedlenia.  Odeszło ŚREDNIOWIECZE, a z nim stabilna epoka 
PIASTÓW i JAGIELLONÓW, do głosu dochodzi RZECZPOSPOLITA SZLACHECKA. Jeden głos LIBERUM VETO „nie pozwalam”, „nie zgadzam się” unie-
ważniał czasem długie obrady sejmowe. Szlachta miała wpływ na wybór króla i różne specjalne przywileje (np. wszelkie urzędy i dostojeństwa 
kościelne zarezerwowane tylko dla szlachty, wyłączność żeglugi rzecznej, nietykalność majątkowa i zakaz uwięzienia szlachcica bez prawomoc-
nego wyroku, obniżenie cen soli tylko dla szlachty,  itd. itd.). Jednocześnie nastąpiło ograniczenie wolności chłopów; najwyżej jeden syn chłopski 
rocznie mógł opuścić wieś, a za zbiegostwo były wysokie kary.  Wiek XVII to liczne wojny Rzeczypospolitej: WOJNY ze SZWECJĄ (dwukrotny na-
jazd Szwedów),  z MOSKALAMI, WOŁOCHAMI I TURKAMI dopełniały KRYZYSU w KRAJU. Tezy Marcina Lutra, które zapoczątkowały REFORMACJĘ, 
a ta KONTREFORMACJĘ, siały niepewność i zgorszenie w umysłach ludzkich. Jak te powyższe wydarzenia miały wpływ na rozwój Łagowa?

 Q Kościół i szpital Świętego Ducha  w Łagowie działał w XVII i XVIII w. 

Dzieje Łagowa cz. 8
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Najlepszy wynik w historii klubu ŁKS!

 Q Licznie zgromadzeni kibice ŁKS Łagów Q ŁKS Łagów przy piłce

 Q Zespół EGO

Zespół Ego Laureatem 
Statuetki „Scyzoryki 2017”

Dnia 15 czerwca rozegrano 
ostatnią kolejkę meczów IV 

ligi. Bardzo ciekawie zapowiadał się 
mecz naszego ŁKS-u  na  własnym 
boisku, bo przeciwnikiem była dru-
żyna Nidzianki Bieliny. To takie "lo-
kalne derby". Już od początku meczu 
przewagę osiągnęła nasza drużyna, 
ale na pierwszą bramkę musieliśmy 

czekać aż do 30 minuty, gdy bramkę 
zdobył Bartosz Malinowski. Jeszcze 
kibice dobrze nie ochłonęli po  tym 
golu a już dosłownie chwile później 
było 2:0 po  składnej akcji wykoń-
czonej przez Karola Mojeckiego. 
Już do przerwy wynik się nie zmie-
nił mimo przewagi naszej drużyny. 
Po  przerwie z  przebiegu gry nadal 

byliśmy lepsi ale to  goście zdobyli 
bramkę w 65 minucie na 2:1 z rzutu 
karnego. Radość przyjezdnych nie 
trwała jednak długo. Minutę później 
Karol Mojecki podwyższył na  3:1 
i  taki wynik pozostał już do  końca 
meczu chociaż nasza drużyna mia-
ła jeszcze kilka okazji do  zdobycia 
bramek. Licznie zgromadzeni kibi-

ce na  pewno nie żałowali przyjścia 
na mecz, podczas którego nie zabra-
kło emocji i bramek.

To był już ostatni mecz w tym se-
zonie. Nasza drużyna zajęła w  roz-
grywkach 4 miejsce, co  jest najlep-
szym wynikiem w  historii naszego 
klubu.

Grzegorz Siwoń

9. Czerwca br. W Kieleckim Cen-
trum Kultury odbyła się gala 

Scyzoryki 2017. W  Kategorii Disco 
Polo zwycięzcą został Zespół „Ego”. 
Pochodzący z Łagowa, młody i cha-
ryzmatyczny wokalista, lider zespo-
łu Grzegorz Starosta po  raz pierw-
szy wziął udział w  tym festiwalu. 

Pomimo dużej konkurencji, stał się 
laureatem pierwszej nagrody w swo-
jej kategorii. Zespół działa od 2015 
roku, na  swoim koncie posiada już 
trzy oficjalne teledyski i dwie wyda-
ne płyty. Zachęcamy do  oglądania 
teledysków na portalu YouTube oraz 
na Facebook „Zespół Ego.

„Ziołowy zawrót głowy – festyn 
ekologiczny w gminie Łagów”

Akcja honorowego 
oddawania krwi 
1 lipiec 2017 r. Rynek  
w Łagowie – plac przy kościele  
w godzinach od 12:00 do 17:00. 

Dla honorowych dawców krwi 
przygotowana zostanie loteria fanto-
wa. Nagroda główna ROWER GÓR-
SKI rozlosowana zostanie ok. godz. 

18:00 na scenie na Rynku w Łago-
wie. Tegorocznym fundatorem na-
grody głównej jest PRZEDSIĘBIOR-
STWO USŁUG KOMUNALNYCH 
ŁAGÓW Sp. z o.o. Ponadto wśród 
dawców krwi rozlosowane zostaną 
także bony na wybrane usługi PUK 
w Łagowie. Serdecznie zapraszamy.

Moc atrakcji czeka 01 lipca 2017 r. na 
Rynku w Łagowie na najmłodszych 

jak i starszych mieszkańców naszej gminy. 
Początek godz. 13:00 - SERDECZNIE ZA-
PRASZAMY

W  programie m.in. na płycie Rynku 
w Łagowie bezpłatne warsztaty dla dzieci 
i osób starszych :

•  „lalki ziołuszki” – robienie lalek z ka-
wałków materiałów;

•  „koszyk pełen ziół” – wyklejanka ziół 
w zeszytach;

•  „ziółka i pszczółka” – zapoznanie się 
roślinami miododajnymi;

•  „chwasty to też zioła” – zakładanie 
mini ogródka;

•  „domki dla pszczół”- robienie dom-
ków z tektury dla owadów

•  warsztaty florystyczne 

•  warsztaty rękodzielnicze
Godzina 16:00 występ teatrzyku „Mały 

Arlekin” z SP z Łagowa oraz występ grupy 
tanecznej  „Mała Kaskadka”. 

Godzina 19:00 Występ gwiazdy festynu 
Marek FIJAŁKOWSKI z zespołem „ARIA-
NIE”

Godzina 20:00 - Zabawa taneczna z DJ 
Mateuszem.

Dodatkowe atrakcje: kiermasz zielarski, 
konkursy z nagrodami, darmowe zjeżdżalnie.

Wydarzenie dofinansowane ze środków 
LGD „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Święto-
krzyskiej”. Projekt współfinasowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach poddziała-
nia 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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