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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Miasta
i Gminy Łagów składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzymy, aby nadchodzące dni upłynęły Państwu w pełnej miłości i nadziei rodzinnej
atmosferze, a zbliżający się Nowy Rok przyniósł spokój, stabilizację i wiele okazji
do realizacji zamierzeń, tak zawodowych, jak i osobistych.
Burmistrz
Miasta i Gminy Łagów
Paweł Marwicki
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Łagowie
Marek Bartkiewcz

Nowa pracownia
w Starej Zbelutce

22 listopada 2018 r. w Szkole
Podstawowej w Starej Zbelutce
odbyło się uroczyste otwarcie
pracowni przyrodniczej.
QQ Czytaj na str. 4

Kolejne nowe drogi

Kiermasz bożonarodzeniowy
W czwartek,
6 grudnia, w świąteczny
bożonarodzeniowy nastrój
wprowadził mieszkańców
Miasta i Gminy Łagów
kiermasz bożonarodzeniowy.
Nietuzinkowe, własnoręcznie
wykonane przepiękne dekoracje
świąteczne, stroiki, choinki zaprezentowali uczestnicy Warsz-

tatu Terapii Zajęciowej w Sędku
oraz Seniorzy z Domu Senior Wigor z Sędka.
Wystawców odwiedziły władze samorządowe Miasta i Gminy Łagów w osobach Burmistrz
Miasta i Gminy Łagów Pan Paweł
Marwicki, Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Łagów Pan Zbigniew Meducki, Skarbnik Miasta
i Gminy Łagów Pani Małgorzata

Sitarz oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy Miasta i Gminy Łagów.
Wśród wystawców i licznie odwiedzających jarmark gości panowała prawdziwie świąteczna
atmosfera. Kiermasz stał się już
naszą lokalną tradycją i cieszył
się dużym zainteresowaniem
co zawsze bardzo nas cieszy.
/A.K./

QQ

Czytaj na str. 3

Premie na zakładanie
działalności
gospodarczej
QQ

Czytaj na str. 6

„Podnieś rękę Boże dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą”

Życzenia starej polskiej kolędy
kierujemy w roku 100-lecia
odzyskania Niepodległości
dla naszych Drogich Parafian
i Gości. Niech wiara w Słowo,
które stało się Ciałem, owocuje
miłością, radością i pokojem
w Waszych domach i na całej
ziemi, a nadchodzący Nowy
Rok Pański 2019 – obfituje
w zdrowie, pomyślność i wiarę
w lepsze jutro.
Życzą Duszpasterze Parafii
Kościoła Parafialnego pw. Św.
Michała Archanioła w Łagowie
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„To oni tworzyli atmosferę
w Górach Świętokrzyskich”!
29 listopada 2018 r. w sali
konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy Łagów,
Burmistrz Miasta i Gminy
Łagów Pan Paweł Marwicki
wraz z Radnymi Rady
Miejskiej w Łagowie:
Bożeną Utnik, Zuzanną
Grochowiną, Zdzisławem
Zwolińskim, Tadeuszem
Kotwą oraz sołtysem
Stefanem Maluszczakiem
wręczyli nagrody
za udział w konkursie
„To my tworzymy atmosferę
w Górach Świętokrzyskich”.

Konkurs został zorganizowany w ramach „Programu Edukacji Ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
na 2018 rok”. Laureaci konkursu
otrzymali nagrody w postaci
dyplomów oraz rowerów za zajęcie pierwszego miejsca, a także mikrowieże za zajęcie odpowiednio drugiego i trzeciego
miejsca.

Laureaci konkursu

W kategorii klas 0-IV Szkoły
Podstawowej nagrody otrzymują:
I miejsce - Malwina Łata
Szkoła Podstawowa w Zbelutce.

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

II miejsce - Sebastian Góral
Szkoła Podstawowa w Łagowie.
III miejsce - Kamil Pawlik
Szkoła Podstawowa w Zbelutce.
W kategorii klas V-VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
nagrody otrzymują:

I miejsce - Wiktoria Czekaj
Szkoła Podstawowa w Łagowie.
II miejsce - Aleksandra Sadłocha Szkoła Podstawowa w Łagowie.
III miejsce - Wiktoria Pióro
Szkoła Podstawowa w Łagowie.

Serdecznie
gratulujemy
zwycięzcom oraz dziękujemy
za udział w konkursie wszystkim
pozostałym uczestnikom. Jednocześnie zachęcamy do brania
udziału w kolejnych konkursach.
A. Sadłocha
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Kolejne drogi wyremontowane
ze środków powodziowych

QQ

Odbiór drogi ul. Podskale w Łagowie

QQ

Odbiór drogi w Woli Łagowskiej

Zakończono remont drogi w Łagowie ul. Podskale oraz w msc.
Wola Łagowska. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową,
udrożniono rowy, wyremontowano przepusty zjazdowe
w msc. Wola Łagowska. Nową nawierzchnią asfaltową cieszą
się też mieszkańcy Łagowa.

Na wspomniane inwestycje, w ramach których wyremontowano
blisko 1,5 km dróg gminnych wydatkowano blisko 900 tys., z czego
216 tysięcy złotych to dofinansowanie ze środków MSWiA na usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2013 i 2014 roku.
B. Skrzyniarz

Następna droga dojazdowa
W

dniu 28 listopada 2018r.
odebrano wyremontowaną drogę dojazdową do pól
o nr ewid. 290 w miejscowości
Płucki o długości 322 m i szerokości 3 m. Na wykonanie powyższej

drogi Gmina Łagów pozyskała dofinansowanie z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Łączna kwota wykonania zadania to 34.440,00 zł brutto.
Ł. żebrowski

Podziękowania za wsparcie
D

QQ

Droga dojazdowa do pól w Płuckach

zięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Łagów Pana Pawła Marwickiego
oraz ofiarności i życzliwości Pana
Włodzimierza Radka z Kopalni
Kruszyw naturalnych Łagów IV
7 grudnia2018r. na rzecz Dziennego Domu Pobytu Otwarte
Serca w Sędku została przeka-

zana kostka brukowa, która będzie ułożona przed budynkiem
co znacznie ułatwi podopiecznym poruszenie wokół obiektu, poprawi estetykę i zwiększy
komfort ich przebywania w placówce.
Za okazane wsparcie z całego
serca dziękujemy.
/W.K./
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Pracownia edukacji ekologicznej
22 listopada 2018 roku
w Szkole Podstawowej
w Starej Zbelutce odbyło
się uroczyste otwarcie
pracowni przyrodniczej
dofinansowanej ze środków
WFOŚ i GW w Kielcach.
Dla uczniów było to szczególne wydarzenie. Uroczystego
otwarcia dokonał burmistrz Paweł Marwicki, kierownik CUW
Luiza Szyndlarewicz, dyrektor
szkoły Elżbieta Ginał, uczniowie
Pawlik Patrycja, Jakub Kargul.
Uczniowie pod opieką nauczycieli Grażyny Lisińskiej i Wiesławy
Siwonia zaprezentowali bardzo
ciekawe doświadczenia z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Tego typu
ćwiczenia podczas zajęć lekcyjnych pozwolą podnieść atrakcyjność zajęć oraz wykorzystać
wiedzę w praktyce.
Dzięki wyposażeniu pracowni wzrośnie poziom kształcenia,
będą wspierane indywidualne zainteresowania i zdolności
uczniów. Szkoła dzięki projektowi wzbogaciła bazę dydaktyczną.
Podczas zajęć laboratoryjnych
uczniowie przeprowadzili do-

QQ

Uczniowie Szkoły podstawowej w Starej Zbelutce podczas zajęć w nowej pracowni

świadczenia z drożdżami, obserwacje mikroskopowe, obserwacje
z lupą i lornetką, filtrowano wodę
w warstwach gleby, badano zawartość tlenu w wodzie, ogniwo
paliwowe- wykorzystanie etanolu do produkcji energii, badano
obecność pyłów w powietrzu,
badano cześć składników pogo-

dy, mierzono natężenie światła,
dźwięku, zaprezentowano ekologiczne gry planszowe.
Pomoce dydaktyczne i sprzęt
pozyskany w ramach projektu
będzie służył kolejnym pokoleniom uczniów w naszej szkole.
Grażyna Lisińska,
Wiesława Siwonia

Uczniowie w łagowskiej bibliotece
Lato poszło, przeminęło...
wrzesień z wiatrem liście niesie...
Czas się wybrać na wycieczkę!
Przewodnikiem będzie jesień.
Jesień (fragment) M. Strzałkowska

28

listopada 2018 r. Gminną Bibliotekę Publiczną
w Łagowie odwiedzili uczniowie
kl. I-III Szkoły Filialnej w Lechówku wraz z wychowawczyniami.
Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
kształtowanie poczucia szacunku
do książek, wyrabianie u dzieci
nawyku korzystania ze zbiorów
biblioteki oraz poznanie pracy
bibliotekarza.
Na wstępie dzieci zostały
zapoznane z księgozbiorem –
w szczególności dziecięcym,
zasadami korzystania z biblioteki, katalogiem komputerowym książek. Uczniowie zostali
wprowadzeni w magiczny świat
książek, dowiedzieli się jak należy o nie dbać, na czym polega
wypożyczanie. Następnie wysłuchali wierszy z albumu Margarett
Borroughdame Jesień plecień,
opowiadania o przygodach we-

sołego Ryjka pt. Liść Wojciecha
Widłaka, a także odgadywały zagadki związane z jesienią.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie dyplomów
i nagród laureatom konkursu
plastycznego Polska Złota Jesień
w mojej Niepodległej Ojczyźnie.
Na koniec przyszedł czas
na prezentacje nowości wydaw-

QQ

niczych zakupionych w ramach
wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
– priorytet 1 „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych” dla najmłodszych czytelników oraz oglądanie książek.
Wszystkie dzieci otrzymały zakładkę do książki – zaproszenie
dla rodziców do wspólnego od-

Jesienna wizyta w Bibliotece Publicznej w Łagowie

wiedzenia biblioteki. Spotkanie
zaowocowało jeszcze tego samego dnia – do grona użytkowników Biblioteki dołączyli Mali
Czytelnicy z Lechówka.
Zapraszamy po lekturę zarówno dzieci, jak i rodziców. Biblioteka czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 9:00 - 16:00.
M. Foryś
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Remont i doposażenie placów zabaw
w Lechówku i Rudzie
Istniejący plac zabaw
znajdujący się przy Szkole
Podstawowej w Rudzie
został doposażony
o urządzenie typu
„sprężynowiec bujak”.
Bujak – żyrafa będzie służył
najmłodszym mieszkańcom
sołectwa Ruda, którzy
chętnie korzystają
z przyszkolnego placu
zabaw.
Kolejnym wyremontowanym
i doposażonym placem zabaw
jest znajdujący się plac przy
Szkole Podstawowej w Lechówku. Na placu zabaw został wyremontowany zestaw zabawowy
typu wieża. Dokonano wymiany
drabinki na nową, kompletnej
wymiany drewnianego wejścia
do wieży i podłogi wieży, wymieniono belkę dolnej kratownicy.
Całość wieży dwukrotnie polakierowano w tym ślizg zjeżdżalni oraz wymieniono dach wieży
na płytę HDPE odporną na czynniki atmosferyczne w tym promienie UV. Została wyremontowana piaskownica czworokątna
poprzez usunięcie starych powłok malarskich, odtłuszczenie
elementów i trzykrotne lakiero-

QQ

Wyremontowany plac zabaw w Lechówku

wanie. Została zdemontowana
popsuta huśtawka a na jej miejsce została zamontowana nowa
huśtawka wahadłowa stalowa
z jednym siedziskiem gumowym
„koszyk pełny” i jednym siedziskiem gumowym „płaskim”. Dodatkowo zamontowana została
huśtawka wagowa, wymieniono jeden „bujak sprężynowy”
na nowy, w drugim została
wymieniona sprężyna a całość
została odmalowana. Została

Podziękowania
P

ragnę złożyć serdeczne
podziękowania Wszystkim,
którzy w tegorocznych wyborach samorządowych obdarzyli
mnie swoim zaufaniem i oddali
swój głos na moją osobę. Chciałabym zapewnić, że jako Radna
Rady Miejskiej w Łagowie zrobię
wszystko, aby nie zawieść Państwa zaufania, a swoje obowiązki będę wykonywała sumiennie
w poczuciu odpowiedzialności
za wspólne dobro mieszkańców
naszej wsi oraz całej Gminy Łagów. Moje plany na najbliższe lata
to m.in. budowa świetlicy wiejskiej w Gęsicach, kontynuowanie
budowy świetlicy w Nowym Stawie, dokończenie budowy chodników wzdłuż drogi powiatowej
w Gęsicach, poprawa dróg dojazdowych do pól. Mam nadzieję, że wspólnie z Wami Szanowni
Mieszkańcy Gęsic, Duraczowa,
Winnej oraz Nowego Stawu uda
się zrealizować nam zamierzone
cele. Korzystając z okazji składam

serdeczne życzenia świąteczne,
aby wszystkie dni w roku były tak
piękne i szczęśliwe, jak ten jeden
wigilijny wieczór, a w Nowym
Roku 2019 wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia.
Jednocześnie
gratuluję
wszystkim tym, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych uzyskali mandat zaufania
od mieszkańców Miasta i Gminy
Łagów.
Bożena Utnik – Radna Rady
Miejskiej w Łagowie

również pomalowana karuzela
i barierki oddzielające plac zabaw od reszty placu przyszkolnego.
Wszystkie
zamontowane
na placu zabaw urządzenia posiadają certyfikat zgodnie z wymaganymi normami i są dopuszczone do użytku w miejscach
publicznych.
Place zabaw są jednymi
z najczęściej odwiedzanych
przez dzieci miejsc. Dzięki re-

montowi i doposażeniu istniejących placów zabaw maluchy zyskają miejsce, które przyczyni się
do budowania relacji i więzi między rówieśnikami, wzmacniania
aktywności grupowej. Wyremontowane place zabaw poprawiają
estetykę wsi i bezpieczeństwo
bawiących się tam dzieci a także
będą pełniły rolę tzw. centrum
wsi. Place zabaw są bezpieczne,
w miarę atrakcyjne, wszechstronnie
rozwijające
dzieci
i ogólnodostępne dla wszystkich
mieszkańców wsi. W miarę potrzeb i możliwości finansowych
będziemy się starać zwiększać
liczbę miejsc wypoczynku i zabawy dla naszych najmłodszych
mieszkańców ale również dla ich
rodziców – powiedział Burmistrz
Miasta i Gminy Paweł Marwicki.
Oficjalnego odbioru placu zabaw w dniu 27.11.2018r. dokonał
Zbigniew Meducki – Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Łagów. W odbiorze uczestniczył
również Wiesław Nawrocki – Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół
w Łagowie, Adam Nadziałek –
Sołtys Sołectwa Lechówek, wykonawca oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie.
I. Babicz

Nasza świąteczna choinka
2018 to już kolejny rok
kiedy to mieszkaniec
z terenu gminy przekazał
nieodpłatnie na rzecz
Urzędu Miasta i Gminy
w Łagowie drzewko
iglaste z przeznaczeniem na choinkę
świąteczną,
która już pięknie
udekorowana stroi
Łagowski Rynek.

Wystrojone drzewko
świąteczne, które stoi
na naszym Rynku świadczy o silnych więziach
społecznych i przywiązaniu do tradycji
chrześcijańskiej.
Serdecznie
dziękujemy
za ofiarowaną choinkę.
Ł. Żebrowski
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Premie na zakładanie
działalności gospodarczej
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej
informuje, iż w terminie
od 7 do 25 stycznia
2019 r. przeprowadzi
nabór wniosków dla osób
chcących uruchomić
działalność gospodarczą.
Premie w wysokości 50 000 zł
mogą uzyskać mieszkańcy gmin:
Baćkowice, Brody, Łagów, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów.
Pieniądze uzyskane w ramach
premii można przeznaczyć
na zakup nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia,
oprogramowania, licencji, robót
budowlanych i innych usług

niezbędnych do uruchomienia
firmy.
Środki przeznaczone na powyższy nabór to kwota 450 tysięcy złotych, co pozwoli na udzielenie 9 dotacji.
Wybór wniosków nastąpi
w oparciu o lokalne kryteria wyboru. Informacje nt. kryteriów,
regulaminu oraz wzory dokumentów zostaną udostępnione
już 10 grudnia br. wraz z ogłoszeniem o naborze na stronie internetowej Stowarzyszenia www.
lgd-srws.pl w zakładce Nabory.
Więcej informacji na temat
uzyskania premii, zasad wypełniania wniosku i biznesplanu
przedstawiane będą na spotkaniach szkoleniowo- informacyj-

Andrzejkowy wieczór
magicznych wróżb

nych. Spotkania takie zostały
zaplanowane w każdej gminie
należącej do obszaru lgd. Zachęcamy do udziału w spotkaniach
szczególnie, że udział w nich jest
dodatkowo premiowany punktami podczas oceny złożonego
wniosku.
Wszystkie spotkania będą
rozpoczynać się o godzinie 9:00
w następujących terminach:
12 grudnia 2018 r. Baćkowice –
Świetlica w budynku wielofunkcyjnym obok Urzędu Gminy,
13 grudnia 2018 r. Iwaniska –
sala na I piętrze biblioteki obok
Urzędu Gminy,
14 grudnia 2018 r. Waśniów –
sala konferencyjna w Urzędzie
Gminy,

17 grudnia 2018 r. Brody – sala
konferencyjna w Urzędzie Gminy,
18 grudnia 2018 r. Łagów –
sala konferencyjna w Urzędzie
Miasta i Gminy,
19 grudnia 2018 r. Pawłów –
sala konferencyjna w Świetlicy
OSP,
20 grudnia 2018 r. Nowa Słupia – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy.
Informacje o naborze można
również uzyskać pod numerem
telefonu: 41 30 74 938, na stronie
internetowej: www.lgd-srws.pl
oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie, ul Rynek 26,
w godz. od 7:30 do 15:30.

Ego! Gwiazda z Łagowa
J

uż niebawem, bo przed
świętami pojawi się nowy
teledysk tej grupy. Charyzmatyczny wokalista zespołu Grzegorz Starosta w ostatnim czasie
pracował nad swoją kolejną piosenką, którą będzie można usłyszeć jeszcze w grudniu. Utwór

„Na Sali”, bo o nim mowa jest kolejną odsłoną muzyki disco polo,
która jest tworzona w naszych
pięknych Górach Świętokrzyskich. Zachęcamy do oglądania i
obserwowania poczynań młodego i piekielnie zdolnego mieszkańca naszej Gminy.

Podziękowania
D

A

ndrzejki to polski zwyczaj, który praktykowano
przez wiele stuleci. Andrzejkowe wróżby dotyczyły finansów,
zdrowia i ogólnej pomyślności.
Początkowo Andrzejki traktowano bardzo poważnie, obecnie
przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą
dzieci i młodzież.
28 listopada 2018 roku do Czytelni w Łagowie przybyła grupa
dzieci z klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Lechówku z Paniami
Zacharską Beatą, Rycąbel Ewą
i Bochniak Agatą, a 29 listopada
2018 roku przybyły przedszkolaki z przedszkola w Łagowie z Paniami Anetą Kwiatek, Ewą Piątek,
Małgorzatą Serwatą. Spotkanie
prowadziła Pani Małgorzata Gadowska–Skibińska
pracownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łagowie. Dzieci uczestniczące

w spotkaniu wysłuchały wierszy
o tematyce andrzejkowej. Ponadto brały udział w zabawach
dotyczących wyboru imienia
przyszłej wybranki lub wybranka oraz dotyczących przyszłego
zawodu. Dzieci losowały z worka
różne przedmioty na podstawie
których można ocenić kim zostaną w przyszłości.
Po dotyku rozpoznawały różne przedmioty. Wybierały z magicznego drzewka literkę a wróżka odczytywała czarodziejskie
znaczenie liter. To samo zadanie
dotyczyło cyfr.
Na zakończenie spotkania
dzieci otrzymały rysunek andrzejkowy do pokolorowania.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem w miłej
i sympatycznej atmosferze.
Małgorzata
Gadowska-Skibińska

rodzy mieszkańcy sołectwa Sadków, podsumowując kończący się rok chciałbym
w imieniu swoim i mieszkańców
sołectwa Sadków, serdecznie podziękować Burmistrzowi Miasta
i Gminy Łagów za pomoc przy
wykonaniu oświetlenia ulicznego w naszej miejscowości. Dziękuję również za zakup nowego
samochodu bojowego do naszej
jednostki OSP, za przyłączenie
selektywne naszej jednostki, podziękowania również od młodych
strażaków, którym samochód bojowy jest bardzo potrzebny.
Dziękuję także za współpracę z Przewodniczącym Markiem
Bartkiewiczem oraz koleżankami
i kolegami radnymi. Podziękowanie również mieszkańcom Sadkowa, którzy na mnie głosowali
myślę że ich nie zawiodę i będę
pomagał co w mojej mocy. Mam
nadzieję, że przyszły rok 2019
będzie również dobry pod względem współpracy i zrozumienia

jak ten mijający. Mam nadzieję,
że dzięki wspólnemu wysiłkowi
będziemy mogli rozwijać naszą
miejscowość Sadków.
Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia życzę mieszkańcom sołectwa Sadków zdrowia, radości, szczęścia, rodzinnej
atmosfery oraz spotkań w gronie
najbliższych. Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji
wszelkich zamierzeń.
Czesław Masternak - Radny
Rady Miejskiej w Łagowie
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Powstanie Listopadowe
- dramat w trzech odsłonach
Odsłona I – Przyczyny

Po pokonaniu Napoleona Bonaparte i zesłaniu go na wyspę św.
Heleny w pobliżu Madagaskaru,
zwycięzcy postanowili skrzętnie
po nim „posprzątać „. Zwrócono
korony obalonym władcom, ustanowiono nowe sojusze i cofnięto
wszelkie zmiany terytorialne, których autorem był cesarz Francuzów. Taki też los spotkał Księstwo
Warszawskie- namiastkę państwa
utworzoną dla Polaków przez Napoleona za ich wierność wobec
niego. Zostało ono okrojone i oddane pod zwierzchnictwo cara
Rosji jako Królestwo Polskie, ale
zwano go również Królestwem
Kongresowym lub Kongresówką.
Posiadało ono początkowo szeroką autonomię to znaczy, że choć
nie było niepodległe, to jego
mieszkańcy posiadali pewne
swobody: mogli mówić językiem
ojczystym, uczyć się w polskich
szkołach, załatwiać swoje sprawy w polskich urzędach, służyć
w polskiej armii i działać w polskim sejmie. Wszystkim też zapewniono równość wobec prawa
oraz wolność słowa, druku i wyznania. Tak gwarantowała konstytucja, którą nadał Polakom sam
car Aleksander I będący jednocześnie królem polskim. Te swobody rozbudziły w Polakach tak
wdzięczność do cara, jak i apetyt
na niepodległość. To w tym czasie
Alojzy Szczęsny Feliński napisał
„Hymn”:
Boże! Coś Polskę przez tak
liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi
i chwały,
I tarczą swojej zasłaniał opieki
Od nieszczęść, które przywalić
ją miały;
Przed twe ołtarze zanosim
błaganie.
Naszego Króla zachowaj nam
Panie!
Car początkowo przestrzegał
zapisów konstytucji, z czasem
jednak zaczął ograniczać wolność słowa wprowadzając cenzurę i rozbudowując tajną policję.
Na nic zdały się protesty posłów
i działaczy politycznych. Skończyło się to dla nich aresztem domowym i zawieszeniem działalności
sejmu na 5 lat. Polacy przeszli
więc do konspiracji, tworząc nielegalne organizacje stawiające
sobie za cel walkę o wolne państwo: Towarzystwo Patriotyczne,
Towarzystwo Filomatów, Towa-

rzystwo Filaretów, Sprzysiężenie
Podchorążych.
To ostatnie odgrało kluczową
rolę w wydarzeniach roku 1830.

Odsłona II- Pożar na Solcu
- wybuch powstania

Młodzi kadeci Szkoły Podchorążych w Warszawie postanowili
ubiec wypadki. Już od jakiegoś
czasu krążyły pogłoski, że armia
polska ma być wysłana przeciwko Belgom, którzy walczyli
o odłączenie się od Holandii.
Przewidywano, że będzie to pretekst dla cara, który wysławszy
wojko polskie za granicę, wkroczy ze swoją armią, by spacyfikowac Kongresówkę i przyłączyć
ją do Rosji.
W nocy 29/30 XI 1830 r.
na umówiony znak, jakim było
podpalenie starego browaru
na Solcu, kilkuset podchorążych
ruszyło ciemnymi ulicami Warszawy krzycząc: „Do broni, Polacy! ”
Działali bez planu i nie mieli
przywódców. Spotkanych po drodze generałów nagabywali, by ci
stanęłi na czele buntu. Niektórych
wyciągali z domów, sześciu którzy
odmówili – zastrzelono.
Do garstki młodych zapaleńców przyłączyli się mieszkańcy
Warszawy. Ruszono na Belweder,
by zabić Wielkiego Księcia Konstantego- brata cara i naczelnego
dowódcę Wojska Polskiego. Plan
się nie udał, gdyż Konstanty zdołał w kobiecym ubraniu uciec pod
osłoną nocy. Udało się za to zdobyć Arsenał - twierdzę, w której
był skład broni, a której strzegła
załoga pod dowództwem Polaka nie wtajemniczonego w plan
działąnia. To on zdołał nakłonić swoich podkomendnych,
by otworzyli drzwi twierdzy.
W krótkim czasie zdołano też nakłonić Józefa Chłopickiego, generała armii napoleońskiej, by został

wodzem- dyktatorem powstania.
Był nim krótko, do stycznia 1831r.,
gdy sejm Królestwa Polskiego
ogłosił detronizację cara Mikołaja
I i zerwał unię z państwem carów.
To oznaczało wojnę polsko- rosyjską, z którą Chłopicki nie chciał
mieć nic współnego.Po nim naczelnymi wodzami byli: Michał
Radziwiłł, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Maciej Rybiński. Żaden
nie wierzył w zwycięstwo, choć
pod ich dowództwem Polacy
odnieśli sukces pd Grochowem,
gdzie mimo, że nie pokonali przeciwnika, to powstrzymali jego
atak na stolicę, pod Stoczkiem,
Wawrem, Iganiami, Dębem
Wielkim. Przełomowym momentem wojny była bitwa pod
Ostrołęką, zakończona klęską
Polaków. Po niej nastąpił szturm
na Warszawę, która skapitulowała
8 września, zaś na początku października powstanie upadło.

Główne postacie
powstania:

Wielki Książę Konstanty - był
wodzem naczelnym armii Królestwa Polskiego, ale faktycznie
nim rządził. Słynął z grubiaństwa
i zamiłowania do wielogodzinnej
musztry, podczas której poniżał
żołnierzy i oficerów, ze szczególnym upodobaniem tych ostatnich, wskutek czego 49 z nich
popełniło samobójstwo. Jednocześnie przyjmował zaproszenia
na wesela podkomendnych, był
ojcem chrzestnym ich dzieci, czasem wspierał ich finansowo. Bez
pamięci zakochał się Polce Joannie Grudzińskiej, dla której rozwiódł się i zrzekł praw do tronu
carskiego.
Józef Chłopicki - pierwszy dyktator powstania. Gdy dowiedział
się o jego wybuchu powiedział:
„Półgłówki, zrobili burdę, którą wszyscy przepłacić mogą”. Po-

tem zgodził się zostać wodzem,
by załagodzić cara i prowadzić
z nim negocjacje. Miał kompleks
na punkcie Rosji, która pokonała
najpotężniejszego w jego mniemaniu wodza, jakim był Napoleon. Toteż uważał, że Rosji nikt nie
pokona.
Michał Radziwiłł - wódz naczelny powstania, w zwycięstwo
którego nie wierzył, choć darował na jego cel 50 tys. zł. polskich
w gotówce. Parł jednak do kapitulacji i podjęcia negocjacji z carem.
Jan Skrzynecki - drugi wódz
naczelny powstania. Zreorganizował armię powstańczą i odniósł nad nią szereg zwycięstw,
lecz historycy są zgodni, że była
to zasługa jego adiutanta – Ignacego Prądzyńskiego. Skrzynecki
w najlepszym dla powstańców
czasie zdecydował o wycofaniu
się z zaplanowanych działań,
w wyniku czego Polacy ponieśli
druzgocącą klęskę pod Ostrołęką, choć mieli tam przewagę.
Jan Krukowiecki - zwany
„grabarzem powstania”, gdyż
od początku był mu przeciwny
i potajemnie prowadził rozmowy
z rosyjskim gen. I. Paskiewiczem
na temat kapitulacji Warszawy.
Maciej Rybiński – ostatni
wódz powstania, oskarżony później o knowania z Paskiewiczem.
Odmówił kapitulacji i wycofał się
ze swoim wojskiem do Prus.
Niepochlebna opinia o dokonaniach dowódców została wyrażona w anonimowym wierszyku:
Chłop (Chłopicki) nas zdradził,
skrzynka (Skrzynecki) przyskrzyniła, kruk (Krukowiecki) oko wydziobał a ryba (Rybiński) zatopiła.

Odsłona III- cena

Za bunt wobec cara Polacy zapłacili ogromną cenę. Uczestników
powstania karano więzieniem,
konfiskatą dóbr, służbą w armii
rosyjskiej, zsyłką na Sybir, odbieraniem majątków i szlachectwa.
W 1832r. Mikołaj I unieważnił
konstytucję i wprowadził Statut
organiczny, na mocy którego zlikwidował sejm, rząd i armię polską. Rozbudowano tajną policję,
ogłoszono stan wojenny i wybudowano Cytadelę, której koszty
budowy ponieśli Polacy. Ponad
10 tys. z nich zdecydowało się
opuścić ziemie polskie (tzw.
Wielka Emigracja), nad którymi
zapadła „noc paskiewiczowska".
Renata Bryk
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Wizyta Świętego Mikołaja
W czwartek, 6 grudnia br. wszystkie
dzieci od samego rana wyczekiwały
i wypatrywały wyjątkowego Gościa
– Świętego Mikołaja.
Oczywiście podobnie jak w latach
ubiegłych Mikołaj nie zawiódł i odwiedził
najmłodszych oraz starszych mieszkańców Miasta i Gminy Łagów. Dzieci pięknie
śpiewały piosenki, chętnie odpowiadały
na pytania Mikołaja, obiecały być grzeczne przez cały następny rok. Wszystkie
dzieci podziękowały za paczki i zapozowały do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Po rozdaniu słodkości, Mikołaj w pośpiechu odjechał obdarowywać grzeczne
dzieci. Dziękujemy Mikołaju, już teraz zapraszamy za rok!
/A.K/

ŁKS Łagów dziękuje

P

anu Burmistrzowi Pawłowi
Marwickiemu oraz wszystkim radnym Rady Miejskiej
w Łagowie składamy serdeczne
podziękowanie za wsparcie finansowe oraz wszelką pomoc
okazaną naszemu klubowi.
Dziękujemy bardzo w imieniu
własnym, wszystkich zawodników i zawodniczek oraz ich
rodziców, wszystkich kibiców
za zainteresowanie oraz, że za-

wsze mogliśmy liczyć na pomoc
zarówno Pana Burmistrza jak
i wszystkich radnych.
Ponadto również bardzo dziękujemy za pomoc finansową naszym sponsorom czyli firmom,,
PROBUDEX'' Kopalnia Łagów V
oraz,, KRUSZYWA PIETRZAK''. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy się
wspiąć na jeszcze wyższy poziom
zarówno sportowy jak i organizacyjny.
Zarząd ŁKS ŁAGÓW

Turniej halowych piątek
Ł

agowski Klub Sportowy oraz Miasto i Gmina
Łagów serdecznie zapraszają
na XIII edycję turnieju Halowych
Piątek o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Łagów który odbędzie się w dniach 29-30 grudnia
2018 r. w hali Gminnego Zespołu
Szkół w Łagowie.
Turniej ma charakter otwarty
więc udział mogą brać drużyny
spoza Gminy Łagów.

Listę zawodników należy przesłać na adres e-mail lks1979lagow@interia.pl Termin zgłoszeń
upływa dnia 27 grudnia 2018.
Liczba miejsc ograniczona. Czas
trwania turnieju jest uzależniony
od liczby zgłoszonych zespołów.
Kontakt telefoniczny:
Paweł Pustuła:
793328944 po godz. 14:00
Grzegorz Siwoń:
608485721

Szanowni Państwo, mieszkańcy Zamkowej Woli i Wiśniowej
M
inął kolejny rok mojej
trzeciej kadencji i początek czwartej jako radnego rady
Miejskiej w Łagowie.
Podsumowując miniony rok
2018 w imieniu swoim i rady sołeckiej chciałbym podziękować
mieszkańcom sołectw jak i władzom gminy i powiatu za owocną
współpracę. Dzięki temu wykonano kolejne nowe inwestycje
tj. położono asfalt na odcinkach
w Zamkowej Woli, wykonano

oświetlenie przy drodze gminnej, utwardzono 3 odcinki dróg
tłuczniowych dojazdowych do
pól, odnowiono wiaty grillowe.
Została wykonana droga asfaltowa między Wiśniową a Piotrowem oraz odnowiono przydrożną
kapliczkę w Wiśniowej. Kolejny
nadchodzący rok niesie nowe wyzwania i inwestycje tj. położenie
asfaltu na drogach które tego wymagają, dokończenie oświetlenia
w miejscach brakujących przy

drogach gminnych. Zarówno dla
sołectw Wiśniowa jak i Zamkowa
Wola trwają intensywne starania
o powstanie placu zabaw wraz
z siłownią. Moim celem będzie
również dbałość o bieżące sprawy i rozwiązywanie problemów.
W Nowym 2019 Roku życzę Państwu dużo zdrowia i miłości oraz
realizacji wszystkich marzeń.
Jan Domański
Radny Rady Miejskiej
w Łagowie

