
Upamiętnili tragiczne 
losy mieszkańców 
dawnych Orłowin

W niedzielę 27 września br. de-
legacja władz samorządowych 
Miasta i Gminy Łagów, radni 
i sołtysi oraz delegacja gminy 
Wojciechowice wraz z miesz-
kańcami Orłowin złożyli wią-
zanki oraz  zapalili znicze przy 
krzyży na znak pamięci o tra-
gicznych losach mieszkańców 
dawnych Orłowin.

 Q Czytaj na str. 2

Atrakcyjne działki 
budowlane w gminie  
Łagów na sprzedaż

Atrakcyjne działki w przystęp-
nych cenach można kupić 
w Łagowie, Czyżowie i Płuc-
kach. Przetargi odbędą się 16 
oraz 30 października.

 Q Czytaj na str. 6

EDAR czempionem

Hodowcy koni 
z całego województwa 
świętokrzyskiego zjechali 
26 września do Woli 
Łagowskiej. Wszystko za 
sprawą wystawy koni rasy - 
polski koń zimnokrwisty.

To była już VI edycja Wystawy – 
Kwalifikacji Ogierów Rasy Zimno-
krwistej organizowanej przez Sta-

ropolski Związek Hodowców Koni 
w Kielcach oraz Miasto i Gminę Ła-
gów. Zaprezentowano 32 ogiery. 

Kiedy wszyscy już dotarli na 
plac w Woli Łagowskiej ok. godz. 
10 zaplanowano mierzenie koni 
w ramach kwalifikacji młodych 
ogierów do rozrodu. Następnie 
kilka minut po 11 oficjalnego 
otwarcia dokonał obecny Za-
stępca Burmistrza Miasta i Gminy 

Łagów Pan Zbigniew Meducki 
i rozpoczęła się wystawa koni, 
które bacznie obserwowała trzy-
osobowa komisja. Ocenie podle-
gała budowa głowy, szyi, tułowia, 
a także ruch konia w kłusie i stę-
pie. Zgodnie z przyjętymi założe-
niami maksymalna ilość punktów 
bonitacyjnych jaką mogły uzy-
skać ogiery wynosi 100. 

 Q Czytaj na str. 2

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, 

Wychowawcy, Pracownicy Oświaty 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć  
wyrazy uznania wszystkim nauczycielom i pracownikom 

szkół oraz przedszkoli za codzienną pracę wkładaną  
w wykształcenie młodego pokolenia. Życzymy Państwu także 

sukcesów, satysfakcji oraz wytrwałości w pełnieniu swojej 
misji oraz optymizmu i radości płynącej z codziennej pracy. 

Niech pogoda ducha oraz pasja przekazywania wiedzy 
towarzyszy Państwu każdego dnia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Bartkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Łagów
Paweł Marwicki
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EDAR czempionem VI Wystawy Ogierów w Woli Łagowskiej

Upamiętniono tragiczne 
losy mieszkańców Orłowin
W niedzielę 27 września 
br. delegacja władz 
samorządowych Miasta 
i Gminy Łagów, radni 
i sołtysi oraz delegacja 
gminy Wojciechowice 
wraz z mieszkańcami 
Orłowin złożyli wiązanki 
oraz  zapalili znicze przy 
krzyżu na znak pamięci 
o tragicznych losach 
mieszkańców dawnych 
Orłowin.

Tegoroczne uroczystości pa-
triotyczne w Orłowinach, które 
od kilku lat organizowane były  
w lesie orłowińskim i zawsze 
uświetniane mszą świętą, wspól-
nym patriotycznym śpiewem 
z licznym udziałem mieszkań-
ców gminy Łagów oraz gminy 
Wojciechowice, w tym roku 
z uwagi na panującą w naszym 
kraju pandemię koronawirusa 

nie odbyły się. Jednak z inicjaty-
wy dawnych mieszkańców Or-
łowin oraz mając na uwadze to 
jak ważne były i są te spotkania 
przy krzyżu w Orłowinach w nie-
dzielę 27 września br. delegacja 
władz samorządowych Miasta 
i Gminy Łagów na czele z Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Łagów 
Panem Pawłem Marwickim, Za-
stepcą Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Łagów, Skarbnikiem Miasta i  
Gminy Łagów Panią Anną Rycą-
bel oraz radnymi Rady Miejskiej 
w Łagowie i sołtysami jak rów-
nież delegacja gminy Wojcie-
chowice wraz z mieszkańcami 
Orłowin zgromadziły się w nie-
wielkim gronie by uczcić i złożyć 
wiązanki oraz zapalili znicze przy 
krzyżu na znak pamięci o tra-
gicznych losach mieszkańców 
dawnych Orłowin.

Kwiaty oraz zapalone znicze 
złożyły następujące reprezenta-

cje, tj. delegacja  Miasta i Gminy 
Łagów na czele z Burmistrzem 
Panem Pawłem Marwickim, dele-
gacja z gminy Wojciechowice na 
czele z Wójtem Gminy Wojciecho-
wice Panem Szymonem Sidorem, 
delegacje z Nadleśnictwa Łagów, 
delegacja dawnych mieszkańców 
Orłowin. Przy krzyżu i tablicy od-

mówiono także krótką modlitwę 
za poległych i zmarłych miesz-
kańców dawnych Orłowin. 

Miejmy nadzieje, że 
w przyszłym roku sytuacja w kra-
ju pozwoli nam wszystkim razem 
przeżywać i upamiętnić bolesne 
losy mieszkańców Orłowin. 

A.K.

 Q Dokończenie ze str. 1
Średnia ocena ogiera to 80 

punktów. Jeśli natomiast koń 
otrzyma 85 punktów bonitacyj-
nych, to można powiedzieć, że 
jest to super ogier. Minimalna 
ocena klasyfikująca to 79 punk-
tów bonitacyjnych. W skład te-
gorocznej komisji weszli nastę-
pujący specjaliści  Pani Marzena 
Woźbińska specjalista z Polskie-
go Związku Hodowców Koni 
w Warszawie, Pani Barbara Ga-
luba Dyrektor Wojewódzkiego 
Związku Hodowców Koni w War-
szawie i Pan Adam Domżała Dy-
rektor Warmińsko-Mazurskie-
go Zawiązku Hodowców Koni 
w Olsztynie. 

Zgodnie z decyzją komisji ty-
tuł Czempiona VI Wystawy-Kwa-
lifikacji Ogierów Rasy Zimno-
krwistej otrzymał ogier EDAR, 
którego właścicielem jest Pan 
Marek Kalina z Rytwian. EDAR 
to polski koń zimnokrwisty typu 
sztumskiego, maści kasztanowa-
tej. Pierwszym Wice-czempio-
nem został AMALON – również  
typ sztumski, maść ciemnognia-
da, którego właścicielem jest 
Pan Jarosław Czaja z Brzezia. 
Tytuł drugiego Wice-Czempiona 
otrzymał SZTYFT maści gniadej 
własności Pana Jacka Pawli-
ca z Romanówka. Tradycją jest 
także wybór i nagrodzenie  naj-
młodszego hodowcy, którym zo-

stał Pan Robert Gizan z Tychów 
Starych. Z terenu gminy Łagów 
prezentowany był jeden ogier, 
którego właścicielem jest Pan Pa-
weł Czajkowski z Łagowa. 

Dekoracji ogierów dokonali 
Burmistrz Miasta i Gminy Łagów 
Pan Paweł Marwicki, Pan Robert 
Jedliczka Prezes Zarządu Staro-
polskiego Związku Hodowców 
Koni w Kielcach jak również ko-
misja oceniająca. Na zakończe-
nie Pan Robert Jedliczka Prezes 
Zarządu SZHK w Kielcach wręczył 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ła-
gów Panu Pawłowi Marwickiemu 
oraz członkom komisji oceniają-
cej w tegorocznej edycji wystawy 
podziękowania za pomoc w przy-

gotowaniu wystawy i jej sprawną 
realizację na wysokim poziomie. 

Wszystkim hodowcom i właści-
cielom ogierów zimnokrwistych 
gratulujemy i życzymy powodze-
nia w kolejnych wystawach. 

Serdeczne podziękowania 
składamy także członkiniom 
i członkom Koła Gospodyń 
Wiejskich w Woli Łagowskiej 
za obsługę cateringową i prze-
pyszne potrawy, które serwo-
wali wszystkim obecnym na VI 
Wystawie-Kwalifikacji Ogierów 
Zimnokrwistych. Jednocześnie 
zapraszamy wszystkich miłośni-
ków tych zwierząt na wystawę 
w przyszłym roku.

A.K.
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Gmina Łagów z nową 
atrakcją turystyczną
Kolejny krok do powstania 
nowej atrakcji w Górach 
Świętokrzyskich – szlaku 
prowadzącego śladami 
kultury benedyktyńskiej, 
sfinalizowany

W  piątek, 28 sierpnia, prze-
wodniczący Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich – Sławomir 
Kopacz oraz członek zarządu 
związku – Tomasz Lato podpisali 
umowę na wykonanie Progra-
mu Funkcjonalno – Użytkowego 
dla szlaku z  Pracownią Archi-
tektoniczną MAZM z Warszawy, 
reprezentowaną przez prezesa 
zarządu – Marka Szcześniaka.

Warto przypomnieć, że to 
ważny dla turystykii kultu-
rotwórczy dla obszaru Gór Świę-
tokrzyski projekt, którego celem 
jest stworzenie kompleksowego 
produktu turystycznego, opar-
tego na autentycznym dziedzic-
twie regionu, jakim jest tradycja 
i  kultura pozostawiona przez 
benedyktynów, którzy przez lata 
rezydowali na Świętym Krzyżu. 
Szlak ma być atrakcyjny dla tu-
rystów zarówno pod względem 
prezentowanych treści, jak i wi-
zualnym. Projektem objętych 
zostało pięć gmin – Bodzentyn, 
Bieliny, Pawłów, Łagów i  Nowa 
Słupia – które mają związki z po-
benedyktyńską tradycją. Bezpo-
średnie działania inwestycyjne 
obejmą jednak cztery gminy.

W ramach projektu 
przeprowadzona 
zostanie:
• Rewitalizacja ruin zamku 

w  Bodzentynie wraz z  przy-
gotowaniem infrastruktury 
umożliwiającej prezentację hi-
storii zamku i  miasta. Projekt 
zakłada powstanie części wy-
stawienniczej w  obrębie ruin 
Zamku Biskupów Krakowskich 
w  Bodzentynie. Kanwą przygo-
towanej tam   prezentacji będą 
stanowiska z  wirtualną rzeczy-
wistością,rozwiązania multi-

medialne ale także artefakty 
z badań archeologicznych i inne 
obiekty odnoszące się do histo-
rii zamku.

• W gminie Bieliny działaniami 
projektowymi objęta zostanie 
Osada Średniowieczna w  Hucie 
Szklanej. W  obiekcie powstaną  
nowe stanowiska rzemieślni-
cze, wśród nich: zagroda grot-
nika, a  w  niej stanowisko do 
wytwarzania grotów i  włóczni, 
łaziebnika, który wykonywał 
przeróżne zabiegi higieniczne 
w  epoce średniowiecza, czy 
piekarza. Atrakcją będzie także 
przygotowanie zimowego ogro-
du kultury, w  którym prezen-
towane będą prace lokalnych 
artystów.

• W gminie Pawłów, w dawnej 
szkole w  Starym Bostowie oraz 
w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Pawłowie, utworzony zosta-
nie Regionalny Ośrodek Doku-
mentacji Historii, gdzie prowa-
dzone będą zajęcia nawiązujące 

do pracy zakonników na Świę-
tym Krzyżu, wśród nich warszta-
ty kaligrafii, podstaw produkcji 
papieru czerpanego, iluminacji.

W ramach projektu 
w gminie Łagów
• W gminie Łagów powstanie 

Galeria Produktów Lokalnych, 
w  której między innymi odby-
wać będą się pokazy i degusta-
cje produktów kulinarnych do-
stępnych w regionie, kiermasze, 
targi regionalne, spotkania. Pod-
stawową funkcją galerii będzie 
promocja i sprzedaż produktów 
lokalnych skierowanych zarów-
no do turystów indywidualnych, 
jak i  do grup zorganizowanych. 
Tu także, na wzór Osady Śre-
dniowiecznej w  Hucie Szklanej 
powstaną warsztaty rzemieśl-
nicze zwiane z  obróbką kamie-
nia, bowiem to właśnie Łagów 
słynął od czasów średniowiecza 
z  kamieniarstwa. W  zamiarze 
jest odtworzenie warsztatu ka-

mieniarzy, w  którym pokazane 
zostaną podstawowe narzędzia, 
i  sposoby tradycyjnej obróbki 
kamienia, warsztatu ceramiczno 
– kaflarskiego, w  którym poka-
zana zostanie tradycja wydo-
bywania i  przetwarzania glinki 
ceramicznej.

Program Funkcjonalno – 
Użytkowy dla szlaku „Śladami 
kultury benedyktyńskiej” po-
wstanie pod koniec listopada 
tego roku. W  zespole pracują-
cym nad programem znaleźli się 
oprócz architekta Marka Szcze-
śniaka, mającego na swoim kon-
cie wiele atrakcyjnych realizacji, 
także prof. Krzysztof Bracha 
– mediewista konsultujący tre-
ści prezentowane na szlaku, dr 
Piotr Rypson – historyk sztuki, 
autor międzynarodowych wy-
staw, konsultujący zagadnienia 
wystawiennicze na szlaku, a tak-
że specjaliści od multimediów 
czy strategii promocji marki tu-
rystycznej.

 Q Na zdjęciu od lewej: Tomasz Lato - członek zarządu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i wójt 
gminy Masłów, Marek Szcześniak z pracowni architektonicznej MAZM, Sławomir Kopacz - prze-
wodniczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i wójt Bielin, Dariusz Skiba - burmistrz Bodzen-
tyna i Paweł Marwicki - burmistrz Łagowa.

Projekt „Śladami kultury benedyktyńskiej” jest współfinansowany ze  środków Regionalnego Programu Operacyjnego   
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Już po raz drugi we 
wszystkich nadleśnictwach 
odbyła się akcja 
#sadziMY. Podobnie 
jak w roku poprzednim 
leśnicy rozdawali chętnym 
sadzonki drzew. Inicjatorem 
ogólnopolskiej akcji był 
prezydent Andrzej Duda, 
który wraz z małżonką 
Agatą Kornhauser-Dudą, 
sadził młode drzewka 
w gdańskim Nadleśnictwie 
Lipusz, terenie zniszczonym 
przez huragan w 2017 r.

Nadleśnictwo Łagów chętnie 
przyłączyło się do akcji. W pią-
tek 18 września br. leśnicy roz-
dawali sadzonki przy siedzibie 
Nadleśnictwa w Woli Łagowskiej 
oraz na Rynku w Łagowie. Miesz-
kańcy Łagowa i okolicznych 
miejscowości mogli zupełnie za 
darmo otrzymać sadzonki, które 

należy zasadzić na przykład na 
własnym podwórku czy w ogro-
dzie. Leśnicy udzielali fachowych 
porad na temat sposobu sadze-
nia i warunków, w jakich należy 
posadzić drzewko. Można było 
otrzymać sadzonki rodzimych 
drzew leśnych np. dębu, klonu, 
jodły, świerka, modrzewia czy 
lipy. Mieszkańcy Miasta i Gmi-
ny Łagów wykazali bardzo duże 
zainteresowanie akcją, sadzonki 
zostały rozdane błyskawicznie.

Lasy i drzewa zapewniają 
nam tlen, oczyszczają powietrze, 
wpływają korzystnie na klimat 
i na samopoczucie nas wszyst-
kich. Są domem dla wielu gatun-
ków roślin, grzybów i zwierząt. 
Dostarczają najbardziej ekolo-
giczny surowiec – drewno. Pol-
scy leśnicy każdego roku sadzą 
500 milionów drzew. Mimo że 
czasem wysiłek wielu pokoleń 
niszczą klęski żywiołowe, sadze-
nie trwa i lasów w Polsce stale 

Czytali „Balladynę” Słowackiego

Sadzimy drzewka w ramach ogólnopolskiej akcji

przybywa. Zajmują one już bli-
sko jedną trzecią powierzchni 
naszego kraju. Drzewa są jednak 
potrzebne wszędzie tam, gdzie 
żyjemy, nie tylko w lesie.

Przyłącz się do ogólnopolskiej 
akcji #sadziMY i posadź własne 
drzewko!.

A. Wójcik

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Łagowie po 
raz kolejny przystąpiła 
do ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania.  
W tym roku była to już ósma 
edycja tego czytelniczego 
przedsięwzięcia. Podczas 
tegorocznej odsłony akcji 
czytany był dramat Juliusza 
Słowackiego „Balladyna” – 
wybitne dzieło polskiego 
romantyzmu.

Narodowe czytanie w  Łago-
wie miało miejsce w  sobotę 5 

września br. w  świetlicy w  Re-
mizie OSP w  Łagowie. Czyta-
nie zainaugurowała Pani Mał-
gorzata Gadowska-Skibińska 
z  Czytelni w  Łagowie, witając 
wszystkich uczestników i  za-
praszając do wspólnego czyta-
nia. Po powitaniu i  odczytaniu 
listu Pana Prezydenta wszyscy 
zebrani mieli możliwość wysłu-
chania fragmentów „Balladyny” 
w  interpretacji Burmistrza Mia-
sta i  Gminy Łagów Pana Pawła 
Marwickiego, Sekretarza Miasta 
i Gminy Łagów Pani Małgorzaty 
Sitarz, Skarbnika Gminy Łagów 

Pani Anny Rycąbel, Radnego 
Rady Miejskiej w Łagowie Pana 
Andrzeja Kotwy, Radnej Rady 
Miejskiej Pani Zuzanny Grocho-
winy, Kierownik Gminnej Biblio-
teki Publicznej w  Łagowie Pani 
Małgorzaty Foryś, przedstawi-
cieli Klubu Seniora „Łagowianie”, 
przedstawicieli Koła Gospodyń 
Wiejskich z  Sadkowa, Nowego 
Stawu, Piotrowa, nauczycieli 
ze Szkoły Podstawowej im Jana 
Pawła II w Piotrowie i Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie.

Wszystkim pięknie dziękuje-
my za  udział i  zaangażowanie 

w przygotowaniu tego ważnego 
wydarzenia, propagującego ideę 
wspólnego czytania, zwróce-
nie uwagi na potrzebę dbałości 
o polszczyznę oraz wzmocnienie 
poczucia wspólnej tożsamości. 
i odkrywania na nowo arcydzieł 
literatury polskiej. Jednocześnie 
zapraszamy do  biblioteki i  czy-
telni w Łagowie. 

Spotkanie zakończyło się 
słodkim poczęstunkiem i już dziś 
Zapraszamy na kolejną edycję 
Narodowego Czytania 2021.

Małgorzata 
Gadowska-Skibińska

 Q Balladynę czytali (na zdjęciu od lewej): Andrzej Kotwa, radny Rady Miejskiej w Łagowie, Paweł Marwicki - burmistrz Łagowa, Małgo-
rzata Sitarz - sekretarz gminy, Małgorzata Gadowska-Skibińska, pracownica czytelni oraz Janina Gałka z Klubu Seniora Łagowianie.
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15 września w Centrum 
Tradycji, Turystyki i Kultury 
Gór Świętokrzyskich 
w Bielinach odbyło się 
kolejne spotkanie dotyczące 
wypracowania propozycji 
projektów strategicznych 
dla Obszaru Strategicznej 
Interwencji Góry 
Świętokrzyskie w ramach 
projektu dokumentu, nad 
którym trwa obecnie proces 
konsultacji społecznych.

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele prezydium Rady 
Programowej ds. Rozwoju Marki 
Turystycznej Góry Świętokrzyskie 
(Paweł  Walczyszyn, Irmina Mali-
szewska, Zenon Dańda, Jan Re-
klewski oraz Dariusz Skiba), wło-
darze 11 gmin Związku Gmin Gór 
Świętokrzyskich: (Wójt Sławomir 
Kopacz (Bieliny), Wójt Krzysztof 
Gajewski (Waśniów), Burmistrz 
Andrzej Gąsior (Nowa Słupia), 
Wójt Tomasza Lato (Masłów), Wójt 
Przemysław Łysak (Górno), Wójt 
Wojciech Ślefarski (Zagnańsk), 
Burmistrz Paweł Marwicki (Ła-
gów), Wiceburmistrz Zbigniew 
Meducki (Łagów), Burmistrz Da-
riusz Skiba (Bodzentyn), Burmistrz 
Cezary Błach (Suchedniów). 
Wiceburmistrz Dariusz Miernik 
(Suchedniów), Wójt Romuald Ko-
waliński (Łączna), Marek Wojtas 
(Pawłów), Skarbnik ZGGŚ Paweł 
Wikło, Daria Dyktyńska (ZGGŚ), 
a także Anna Łubek z Centrum Tra-
dycji, Turystyki i Kultury Gór Świę-
tokrzyskich w Bielinach, Dyrektor 
ŚPN Jan Reklewski oraz Superior 

Klasztoru na Świętym Krzyżu o. 
Marian Puchała OMI, a także pra-
cownik ŚPN Paweł Sadrak, którzy 
wypracowali wspólne stanowisko 
co do dalszych kierunków rozwo-
ju terenów Świętokrzyskiego Par-
ku Narodowego i jego otuliny.

Gośćmi spotkania byli: Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskie-
go Andrzej Bętkowski, Dyrektor 
Departamentu Inwestycji i Roz-
woju Jacek Sułek oraz Dyrektor 
Departamentu  Edukacji, Sportu 
i Turystyki Maciej Długosz, którzy 
wysłuchali propozycji komplek-
sowych rozwiązań i inwestycji, 
które w sposób kompleksowy 
pobudziłyby rozwój gospodarczy 
i turystyczny obszaru Gór Świę-
tokrzyskich. Szczególną uwagę 
zwrócono na potrzebę podejmo-

wania systemowych rozwiązań 
w zakresie ochrony środowiska 
i niwelowania zanieczyszczeń.

Przedstawiciele samorzą-
dów, Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego oraz wspólnoty 
Misjonarzy Oblatów zgodnie 
rekomendowali wypracowane 
stanowisko wobec nieodzownej 
potrzeby wspierania obszaru 
Gór Świętokrzyskich jako terenu 
o wieloaspektowym potencjale 
przyrodniczym, kulturowym, tu-
rystycznym oraz walorach, które 
należy wykorzystać.

 Konsultacje społeczne projek-
tu Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego 2030+, 
przygotowanej we współpracy 
z ekspertami, potrwają do 30 
września 2020 r. Do tego cza-

su swoje uwagi mogą zgłaszać 
mieszkańcy województwa, jed-
nostki samorządu terytorialne-
go, partnerzy społeczni i gospo-
darczy. Takim głosem są właśnie 
propozycje projektów strategicz-
nych, które były omawiane na 
dzisiejszym spotkaniu. Projekty 
te są jednocześnie elementem 
Strategii Gór Świętokrzyskich, 
której opracowanie trwa rów-
nolegle do przygotowywanej 
Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego 2030+

Wypracowane na etapie kon-
sultacji społecznych uwagi do 
projektu strategii mają szansę na 
wprowadzenie ich do dokumen-
tu i realizację na etapie wdraża-
nia, w tym na finansowanie ini-
cjatyw i przedsięwzięć.

Konsultacje nad projektem 
Strategii Rozwoju Województwa

Malowane worko-plecaki

 Q Podczas konsultacji z marszałkiem w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

W sobotę 19 września 2020 
r. w  sali budynku Remi-

zy OSP w  Łagowie odbyły się 
warsztaty malowania na tkaninie, 
które przeprowadziła pani Emi-
lia Madej, właścicielka firmy It's 
My t-Shirt!   Zadaniem 31 uczest-
ników było ozdobienie worko – 
plecaków na książki. W drodze do 
osiągnięcia celu dzieci i młodzież 
mogła posłużyć się gotowymi 
wzorami lub stworzyć własny 
projekt. Pomysłów na wygląd 
worków nie brakowało. Na pra-
cach oprócz logo Gminnej Biblio-
teki Publicznej w  Łagowie znala-

zły się postacie z  bajek i  filmów 
oraz motywy kwiatowe i  napisy. 
Uczestnicy pracowali z dużym za-
angażowaniem, a efekt końcowy 
zachwycił wszystkich. 

Otrzymane worko-pleca-
ki będą nie tylko ładną, ale też 
praktyczną pamiątką z sobotnie-
go spotkania, a  przede wszyst-
kim zachętą do czytania i odwie-
dzania  biblioteki.

W spotkaniu wzięli udział i słu-
żyli pomocą: pani Beata Kuca, 
pani Jolanta Zielonka, pani Ur-
szula Sławska oraz pan Kacper 
Bezak.

Warsztaty zorganizowała pani 
Małgorzata Foryś – kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Łagowie, a finansowo wsparła 

przedsięwzięcie   Rada Sołecka   
w Łagowie.

Małgorzata Foryś
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Atrakcyjne działki na sprzedaż
Atrakcyjne działki w przystępnych  
cenach można kupić w Łagowie,  
Czyżowie i Płuckach. Przetargi odbędą  
się 16 oraz 30 października.

Sporym zainteresowaniem cieszą się działki 
w nowo powstającym osiedlu domków jed-
norodzinnych w północno-zachodniej części 
Łagowa u zbiegu ulic Wincentego Witosa i Jó-
zefa Piłsudskiego. Wszystkie mają powierzchnię 
około 10 arów. Dla zainteresowanych zakupem 
publikujemy plan osiedla wykaz działek oraz 
ceny wywoławcze.
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Dzieje Łagowa nr 34

Kolejka wąskotorowa Kielce - Złota Woda
Początki kieleckiej kolei leśnej sięgają lat pierwszej wojny światowej. W maju 1915 r. obszar Gór Świętokrzyskich znalazł się w zarządzie 
austro-węgierskich władz okupacyjnych, które w krótkim czasie przystąpiły do rabunkowej eksploatacji miejscowych lasów na 
potrzeby wojenne. Celowi temu służyć miała uruchomiona w 1916 r. kolejka wąskotorowa, biegnąca z Kielc w kierunku położonych na 
wschodzie rozległych kompleksów leśnych pasm: Brzechowskiego i Orłowińskiego. Na linii tej zastosowano tor o szerokości 600 mm.

Przez krótki czas korzystano 
z siły pociągowej koni, jednak 
już po kilku miesiącach sprowa-
dzono czteroosiowe wojskowe 
parowozy typu HF. Początkowo 
tor kończył się na skraju lasu pod 
Skorzeszycami, zaś przewożone 
do Kielc drewno wysyłano dalej 
koleją do Austrii w stanie okrą-
głym; dopiero w późniejszym 
czasie podjęto jego przerób 
w kieleckim tartaku, lokalizując 
przy nim zaplecze techniczne ko-
lejki. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości kontynuowano 
rozbudowę linii, która w 1923 r. 
kończyła się w Niwkach Daleszyc-
kich. Eksploatowano wówczas 5 
parowozów; oprócz lokomotyw 
HF były to także trzyosiowe pa-
rowozy wojskowe „Orenstein & 
Koppel”. W tym czasie w pobliżu 
utworzono poligon wojskowy 2. 
Dywizji Piechoty Legionów, który 
częściowo korzystał z kolejki oraz 
zabudowań stacyjnych. Przed 
1927 r. główny tor przedłużono 
w okolice Makoszyna, budując 
także bocznice do Sierakowa 
i Widełek. W 1927 r. główna linia 
dotarła w rejon Lechówka, przed 
1932 r. osiągając ostatecznie 
Złotą Wodę. Na początku okre-
su międzywojennego kolejka 
wraz z tartakiem znajdowała się 
z zarządzie Nadleśnictwa Kiel-
ce. W 1931 r. wyodrębniono ją, 
podporządkowując utworzone-
mu wówczas Zarządowi Kolejek 
Leśnych w Zagnańsku. W końcu 
lat 30. łączna długość torów wy-
nosiła 55 km. Podczas okupacji 
niemieckiej kolejka znów posłu-
żyła do rabunkowej eksploatacji 
okolicznych lasów; w tym celu 
w 1940 r. wybudowano tartak 
w Niwkach Daleszyckich oraz 

odcinek toru prowadzący czę-
ściowo wzdłuż szosy Daleszyce 
– Raków w okolice Łukawy. Ze-
zwolono wówczas na przewóz 
pasażerów, przy czym podróż 
odbywała się na wagonach to-
warowych. Z kolejki korzystali 
handlarze nielegalnie przewo-
żący żywność do Kielc (w tym 
również na teren getta) oraz do 
Warszawy. W latach 1941-42 na 
odcinku między Kielcami a Gór-
nem wąskotorówką transporto-
wano jeńców radzieckich, skie-
rowanych do obozu na Świętym 
Krzyżu. Okupacyjne dzieje kolej-
ki, przebiegającej przez rozległe 
kompleksy leśne, wiążą się także 
z działalnością oddziałów party-
zanckich. 19 lipca 1943 r. z Niwek 
Daleszyckich wyruszyła do Kielc 
grupa partyzantów z oddziału AK 
„Wybranieccy” z zadaniem upro-
wadzenia Adamczyka - zastępcy 
szefa niemieckiej policji krymi-
nalnej. W okolicy Leszczyn doszło 
do starcia z niemiecką żandarme-
rią, w wyniku czego pięciu par-
tyzantów poniosło śmierć (zda-
rzenie to upamiętnia odsłonięty 
w 2008 r. pomnik przy kościele 
parafialnym). Na początku 1944 
r. w pobliżu składnicy drewna 
w Złotej Wodzie grupa z Oddziału 
Specjalnego BCh ppor. Eugeniu-
sza Fąfary ps. „Nawrot” uszkodzi-
ła parowóz wąskotorowy. Akcję 
przeprowadzono na prośbę oko-
licznych mieszkańców, którzy po 
unieruchomieniu przez oddział 
„Nawrota” tartaku w Lechowie 
zmuszani byli przez Niemców do 
zwózki i załadunku całości drew-
na pozyskiwanego w okolicz-
nych lasach na wagony kolejki. 
Zadanie wykonano przy współ-
pracy maszynisty, który umówio-

nym sygnałem gwizdawki paro-
wozowej dał znać, że pociąg nie 
jest eskortowany. Po zatrzymaniu 
składu partyzanci przystąpili do 
niszczenia lokomotywy, na pe-
wien czas kolejka została unieru-
chomiona. Wąskotorówka wyko-
rzystana została także jako środek 
transportu przez partyzantów 
z Brygady „Grunwald”, którzy 24 
lipca 1944 r. wyruszyli z obozo-
wiska pod wsią Koziel w okolice 
Skorzeszyc, gdzie zaatakowali 
grupę kąpiących się w Belniance 
żołnierzy niemieckich. Podczas 
okupacji, ze względu na zagro-
żenie ze strony partyzantki, przy 
tartaku w Niwkach Daleszyckich 
skoszarowano liczący 50 żołnie-
rzy oddział niemieckiego wojska. 
Aby utrudnić ataki na pociągi 
pod koniec wojny rozpoczęto 
wycinkę rosnących wzdłuż toru 
drzewostanów. Po utworzeniu 
przyczółka baranowsko-san-
domierskiego kolejka znalazła 
się pod zarządem wojskowym, 
służąc m. in. do przewozu amu-

nicji dla oddziałów niemieckich. 
Po zakończeniu wojny w latach 
1948-50 przedłużono linię z Łu-
kawy do Rakowa, gdzie tor stykał 
się z trasą kolejki jędrzejowskiej. 
W okresie powojennym na ko-
lejce eksploatowano stare paro-
wozy HF oraz nowe, trzyosiowe 
parowozy „Las” polskiej produk-
cji. W 1960 r., w związku z rozbu-
dową Kieleckich Zakładów Wyro-
bów Metalowych, zlikwidowano 
tartak w Kielcach, zaś dwa lata 
później rozebrano tor między 
Kielcami a Niwkami (dalszy wy-
wóz drewna odbywał się w kie-
runku Rakowa). Pozostałe odcinki 
torów rozebrano w latach 1967-
68. Do obecnych czasów zacho-
wały się dwa parowozy typu 
HF, które pracowały na kolejce 
kieleckiej: Tx-1112 w Hajnówce 
(maszyna sprawna technicznie) 
oraz Tx-1113 jako pomnik w Pło-
cicznie (nad jeziorem Wigry). Po-
zostałością po kolejce są także 
nasypy i przekopy starotorzy oraz 
murowane przepusty i przyczółki 
mostów. 

dr inż. Bartosz Kozak
Autor niniejszego artykułu koń-

czy obecnie pracę nad książką o ko-
lejach leśnych w G. Świętokrzyskich 
w związku z czym zwraca się z proś-
bą do mieszkańców Łagowa i okolic 
o przekazywanie relacji na temat hi-
storii wąskotorówki, dawnych pra-
cowników, infrastruktury, itp. oraz 
o udostępnianie posiadanych do-
kumentów i zdjęć (ewentualne ich 
kopiowanie odbędzie się w miejscu 
wskazanym przez właściciela, bez 
konieczności wypożyczania). Kon-
takt: kozak.bartosz@gmail.com.

 Q Złota Woda, miejsce akcji oddziału BCh w 1944 r.

 Q Przepust w starotorzu kolejki koło Złotej 
Wody (fot. B. Kozak).

 Q Przyczółek dawnego mostu kolejki w rejonie 
Orłowin (fot. B. Kozak).
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W ramach 6 kolejki III ligi 
grupy IV drużyna ŁKS 
Probudex Łagów wybrała 
się na mecz do Lubartowa, 
by rozegrać mecz 
z tamtejszym Lewartem. Był 
to pojedynek beniaminków. 
Po kiepskim początku 
sezonu zespół prowadzony 
przez Tomasza Bednaruka 
odniósł dwa zwycięstwa 
z rzędu i chciał iść dalej za 
ciosem, ale... 

Patrząc na tabelę to jednak 
nasza drużyna była faworytem 
– zajmowaliśmy 3 miejsce. Wy-
przedzaliśmy o 3 punkty właśnie 
naszego przeciwnika. Spotkanie 
zapowiadało się iście ciekawie.

Lewart Lubartów 2:2 ŁKS 
Probudex Łagów

Bramki: 33’ Ślefarski (bram-
ka samobójcza), 48’ Wilk 
(bramka samobójcza), 56’ 
Amarildo, 89’ Imiela

ŁKS: Pietras – Czerwiak, 
Wilk, Ślefarski – Krzeszowski, 
Rogala (60’ F. Rogoziński), 
Gierczak, Kolasa (46’ Mójta) – 
Imiela, Zaręba (46’ Amarildo), 
K. Rogoziński

W tym meczu bramki strzelali 
tylko nasi zawodnicy. Niestety 
dwie z nich trafiły do własnej 
siatki. Jednak trzeba przyznać, 
że to nasza drużyna prezento-
wała lepszą jakość na boisku 
i przy odrobinie szczęścia mogła 
zakończyć to spotkanie inka-
sując 3 punkty na swoje konto. 
Od 63 minuty przeciwnik grał 
w osłabieniu, gdyż drugą żółtą – 
a w konsekwencji czerwoną kart-
kę obejrzał Przemysław Ponurek. 

30 sierpnia o godzinie 17:00 
rozpoczęliśmy na własnym 
obiekcie pojedynek z Siarką Tar-
nobrzeg. Drużyna Grzegorza 
Opalińskiego przez wielu była 
typowana, jako kandydat do 
awansu. Tymczasem jej wyniki, 
jak dotąd nie mogły zadowalać 
kibiców. 

ŁKS Probudex Łagów 1:1 
Siarka Tarnobrzeg

Bramki: 16’ Kargulewicz, 72’ 
Zaręba

ŁKS: Pietras – Wilk, Czerwiak 
(90’ Kolasa), Ślefarski (60’ F. Ro-
goziński), Krzeszowski – Gier-
czak, Rogala (60’ Uniat), Mójta, 
Amarildo (46’ Zaręba) – K. Ro-
goziński (75’ Borowiak), Imiela

Chociaż wynik końcowy tego 
nie oddaje, to obie drużyny 
stworzyły sobie sporo okazji do 
strzelenia bramek. Zabrakło jed-
nak skuteczności i dlatego trzeba 

było zadowolić się podziałem 
punktów.

Wyjazdowy mecz 8 kolejki III 
ligi gr. IV pomiędzy SKS Wisła San-
domierz, a ŁKS Probudex Łagów 
nazywany był szlagierem kolejki. 
Przy ulicy Koseły w Sandomierzu 
spotkały się ze sobą dwa mocne 
zespoły z województwa świę-
tokrzyskiego. W roli faworyta 
stawiana była Wisła posiadająca 
solidną drużynę występującą 
na tym poziomie rozgrywek od 
dłuższego czasu. Jej wartość po-
twierdzał również fakt, że była 
niepokonana w tym sezonie.

Wisła Sandomierz 1:1 ŁKS 
Probudex Łagów

Bramki: 50’ Wojcinowicz, 73’ 
Amarildo

ŁKS: Pietras – Czerwiak, 
Wilk, Ślefarski, Mójta – Krze-
szowski, Uniat (52’ Rogala), 
Gierczak, Zaręba (46’ Amaril-
do), Imiela – K. Rogoziński (71’ 
Biesiada)

Derbowe spotkanie zakoń-
czyło się podziałem punktów. 
Niewątpliwie jednak trzeba 
stwierdzić, że przeważający byli 
zawodnicy Wisły Sandomierz. Na 
szczęście drużyna ŁKS -u zdołała 
urwać punkt na trudnym terenie 
i po tej kolejce zachowała swoje 
4 miejsce w lidze.  

W ramach 9 kolejki III ligi gru-
py IV drużyna ŁKS -u Probudex 
Łagów miała się zmierzyć z dru-
żyną KS Wiązownica. Niestety 
z powodu wykrycia w drużynie 
gości zarażenia COVID – 19 mecz 
został przeniesiony na 7 paź-
dziernika na godzinę 15.  

By rozegrać spotkanie 10 ko-
lejki wybraliśmy się do Kraśnika. 
Drużyna FKS Stal Kraśnik prowa-
dzona przez Bohdana Błowac-
kiego na swoim stadionie miała 
dość kiepskie statystyki. Przegra-
ła aż 5 spotkań i w tabeli zajmo-
wała dopiero 15 miejsce. 

FKS Stal Kraśnik 1:2 ŁKS Probu-
dex Łagów

Bramki: 32’ Michalak, 45’ K. 
Rogoziński, 90’ + 4 Imiela (rzut 
karny)

ŁKS: Pietras – Kolasa, Czerwiak, 
Ślefarski, Borowiak (70’ Gierczak), 
Rogala, F. Rogoziński (46’ Amaril-
do), Mójta, K. Rogoziński, Zaręba 
(70’ Krzeszowski), Imiela (90’+6 
Uniat)

Spotkanie nie rozpoczęło się 
dla nas szczęśliwie, gdyż już w 2 
minucie Pietras musiał wyciągać 
piłkę z naszej bramki. Okazało się 
jednak, że gol padł po spalonym 
i dlatego na tablicy wyników na-
dal widniał wynik 0:0.

Obie drużyny prezentowa-
ły zbliżony poziom gry, a jako 
pierwsi na prowadzenie wyszli 
gospodarze. Nasi zawodnicy nie 
odpuścili i tuż przed przerwą 
pierwsze trafienie w barwach 
ŁKS – u zanotował Kacper Ro-
goziński. Po zmianie stron to Ła-
gów był wyróżniający się. Gol na 
wagę zwycięstwa padł po rzucie 
karnym w doliczonym czasie gry. 
Egzekutorem był nasz kapitan – 
Adam Imiela. Trzeba przyznać, że 
nasza drużyna wyciągnęła wnio-
ski po ostatnim spotkaniu z Wi-
słą Sandomierz i lekkie zmiany 
w składzie przyniosły efekt. Nasi 
zawodnicy zagrali w tym meczu 
z pewnością siebie, nie popełnia-
li głupich strat i nie pozwalali by 
rywale przejęli kontrolę nad tym 
meczem.

Po tej kolejce mimo wygranej 
spadliśmy na 5 pozycję w tabeli. 
Do wyżej notowanych zespo-
łów nie traciliśmy jednak wiele 
punktów.

W minioną niedzielę przy ulicy 
Zapłotnia 1 w Łagowie w ramach 
11 kolejki naszej ligi zmierzy-
liśmy się z NKP Podhale Nowy 
Targ. Drużyna z województwa 
małopolskiego pozostawała, jak 
dotąd niepokonana. Zdawaliśmy 
sobie sprawę, że nie będzie to ła-
twa potyczka.

ŁKS Probudex Łagów 3:2 NKP 
Podhale Nowy Targ

Bramki: 31’ Wajsak (bramka sa-
mobójcza), 33’ Imiela, 68’ Nawrot 
(rzut karny), 71’ Lepiarz, 89’ Imiela

ŁKS: Pietras – Czerwiak, Wilk (57’ 
Kolasa), Ślefarski – Borowiak (78’ 
Krzeszowski), Rogala, Uniat (78’ 
Biesiada), Mójta (78’ F. Rogoziński) 
– Imiela, K. Rogoziński, Zaręba (69’ 
Amarildo)

Ten mecz pokazał dobrze, że 
piłka nożna jest nieprzewidywal-
na. Chociaż w pierwszej połowie 

zdecydowanie zdominowaliśmy 
rywala i słusznie prowadziliśmy 2:0, 
to po zmianie połówek to drużyna 
z Nowego Targu przejęła inicjatywę. 
Najpierw z rzutu karnego zdobyli 
bramkę kontaktową, a kilka minut 
później strzałem głową Pietrasa 
pokonał Lepiarz i był remis. Nasi 
zawodnicy nie załamali się takim 
obrotem sprawy i skrupulatnie 
dążyli do zdobycia trafienia dają-
cego 3 punkty. Przed końcowym 
gwizdkiem udało się to wykonać. 
Z 5 metrów strzelał Imiela i to Ła-
gów cieszył się z wygranej. Było to 
drugie z rzędu zwycięstwo naszego 
beniaminka.

Ostatni mecz rozegraliśmy 27 
września o godzinie 15 na stadio-
nie w Łagowie. Podjęliśmy lidera 
naszej ligi – Wisłę Puławy. Drużyna 
prowadzona przez Adama Buczka 
w ostatniej kolejce zanotowała trze-
cie z rzędu zwycięstwo wygrywa-
jąc 2:0 ze Stalą Kraśnik. Spotkanie 
zakończyło się zwycięstwem Wisły 
Puławy3:1.
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