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Dożynki Gminne w Masłowie za nami

Uroczysta Msza Święta, prezentacja imponujących wieńców, występy zespołów folklorystycznych, wręczenie pucharów, wesołe miasteczko, liczne gry i zabawy zakończone wspólnymi tańcami pod gwiazdami
– w tak wyjątkowym klimacie upłynęły coroczne, tradycyjne obchody dożynek w Gminie Masłów.
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Święto plonów, czyli tradycyjne dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą odprawioną w Amfiteatrze
w Ciekotach przez proboszcza parafii w Brzezinkach,
ks. Zbigniewa Kądzielę. Słowo Boże wygłosił dyrektor
Szkoły Katolickiej w Kielcach, ks. Jacek Kopeć. Wierni
wspólną modlitwą podziękowali za zebrane plony.
Po nabożeństwie rozpoczęły się tradycyjne obchody
tego święta. Przybyłych gości powitał Tomasz Lato, wójt
gminy Masłów. – Dożynki, to ukoronowanie trudu rolników, jaki włożyli w całoroczną pracę w swoich gospodarstwach – mówił wójt, Tomasz Lato. – Zgodnie z naszą
piękną, polską tradycją, to czas dzielenia się chlebem
i wspólnego świętowania. Życzę wszystkim udanej zabawy i wielu niezapomnianych wrażeń – dodał wójt.
Starostami tegorocznych dożynek byli: Monika
Kmieć, mieszkanka Masłowa Pierwszego zajmująca się
wraz z mężem Pawłem – delegatem do Świętokrzyskiej
Izby Rolniczej - hodowlą bydła mlecznego i opasowego oraz Zygmunt Styczeń, mieszkaniec Masłowa Drugiego zajmujący się hodowlą bydła opasowego, delegat
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do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem przekazali chleb wypieczony z tegorocznej mąki na ręce włodarza gminy, Tomasza Lato.
Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentację
i ocenę wieńców dożynkowych. – Ten rok jest rokiem
szczególnym, ponieważ w konkursie bierze udział aż 11
wieńców – mówi Agnieszka Pietrzyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie. – Konkurs
jest niezwykle ważny, ponieważ wieniec, który zostanie
oceniony najwyżej, będzie reprezentował naszą gminę
podczas Dożynek Powiatu Kieleckiego, które odbędą
się 30 sierpnia w gminie Sitkówka – Nowiny – dodaje.
Swoje wieńce zaprezentowali: Masłów Pierwszy,
Masłów Drugi, Dolina Marczakowa, Ciekoty, Barcza,
Brzezinki, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice Scholasteria, Wola Kopcowa, Dąbrowa,  po raz pierwszy Domaszowice oraz gościnnie Klonów. Oceniała je trzyosobowa komisja w składzie: przewodniczący komisji
- Ryszard Zięzio, etnograf , dyrektor Muzeum Zabawek
w Kielcach, Patrycja Kalinowska, kierownik działu Dzie-
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dzictwa Kulturowego Wojewódzkiego Domu Kultury
w Kielcach oraz Agnieszka Pietrzyk, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie. Zwycięzcą tegorocznego dożynkowego konkursu został wieniec
z Dąbrowy i to on będzie reprezentował gminę Masłów
podczas Dożynek Powiatu Kieleckiego.
Po części konkursowej nastąpiła część artystyczna święta plonów. Na scenie wystąpił ukraiński Zespół
„Olenky” ze Lwowa. Zaprezentował folk w wyjątkowym
wydaniu, a także muzykę serbską, ukraińską i pieśni łękockie. To był niezapomniany pokaz muzycznych umiejętności. Uczestnicy dożynek wzięli także udział w zabawie na dechach w rytmie Zespołu i Kapeli z Ciekot. Dla
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najmłodszych uczestników organizatorzy przygotowali
wesołe miasteczko, gry, zabawy, a także wiele konkursów i atrakcji.
W trakcie obchodów święta plonów odbyło się również uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców w Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Masłów.
Został on rozegrany 16 sierpnia na boisku w Dolinie
Marczakowej. Mistrzem tegorocznego turnieju została
drużyna Champion Dolina, która oprócz pucharu i piłki otrzymała komplet strojów piłkarskich. Zaszczytne II
miejsce zdobyła drużyna FC HYDRAS DOMA, a III
miejsce na podium wywalczyła drużyna Hotel Przedwiośnie. Najlepszym bramkarzem został Arkadiusz Cieśliński z drużyny Champion Dolina, a najlepszym strzelcem
został Marcin Supierz z drużyny Hotel Przedwiośnie.
Puchary, dyplomy i nagrody dla uczestników turnieju
osobiście wręczył wójt Gminy Masłów, Tomasz Lato.
Organizatorami tradycyjnego święta plonów był
Urząd Gminny w Masłowie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie. Uroczystości odbyły się dzięki
uprzejmości i wsparciu sponsorów: Firmie ZIBIS, Piekarni Ernest Noga, Kwiaciarni Pasja oraz Poligrafii Bro
Kal.
Obchody dożynkowe zakończyły się huczną zabawą
taneczną pod gwiazdami, która trwała do późnych godzin nocnych.
Agnieszka Olech
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Artur Lis, sołtys Domaszowic
laureatem zmagań sołtysów w Wąchocku!
27 czerwca w hali sportowej wąchockiego gimnazjum rozpoczął się XXI Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, któremu towarzyszył XVIII Krajowy Turniej Sołtysów. Laureatem sportowych
rozgrywek został Artur Lis z Domaszowic!
Jak co roku w Wąchocku odbył się Krajowy Turniej Sołtysów, w którym wzięli udział sołtysi zarówno
z województwa świętokrzyskiego, jak i spoza niego.
W tegorocznej edycji w blokach startowych ustawiło
się ok. czterdziestu zawodników. Próbowali oni swoich
sił w wielu konkurencjach: toczeniu koła do wygódki,
maratonie wąchockim na spostrzegawczość, przejściu
wierzchem przez płoty, rzucie widłami do sąsiada czy
zwijaniu asfaltu na noc. Odbył się także mecz w dmuchanych kulach.
Do wielkiego finału zakwalifikowało się jedenastu
uczestników, a wielkim zwycięzcą turnieju został bezkonkurencyjny Artur Lis, sołtys z naszej gminy. – Zmagania wymagają dużej kondycji fizycznej, bo konkurencje pomimo, że zabawne, były jednak wyczerpujące
– mówi zwycięzca. – Jednak duża dawka humoru jaka im
towarzyszyła była warta tego wysiłku. A przecież o to tu
właśnie chodzi, o dobrą zabawę i integrację – dodaje.
Wójt Gminy Masłów, Tomasz Lato jest dumny
z osiągnięcia zwycięzcy – W tym roku zjazd sołtysów był
bardzo owocny dla naszej gminy – mówi wójt, Tomasz
Lato. – Sołtys Artur Lis z Domaszowic został laureatem
konkursu, a rywale przecież nie oddali zwycięstwa walkowerem, bo każdy chciał wygrać i walczył do utraty
tchu. Także wielkie uznanie dla pana Artura za niezłomnego ducha walki. Ponad to należy również wspomnieć,
że podczas spotkania zostały wręczone wyróżnienia
w plebiscycie „Sołtys Roku 2014” i jedno z nich trafi-

ło do Janusza Obary, sołtysa Doliny Marczakowej. To
ogromne wyróżnienie, ponieważ praca sołtysa wymaga
ogromnej inicjatywy i aktywności w życiu wsi. To przecież oni reprezentują interesy społeczności sołeckiej –
podsumowuje wójt.
Organizatorami tegorocznego zjazdu byli: gmina
Wąchock, Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo
Przyjaciół Wąchocka. Patronat honorowy sprawowali:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock -  Jarosław Samela. Turniej wsparli: Wojewoda Świętokrzyski
– Bożentyna Pałka - Koruba i Komendant Wojewódzki
Świętokrzyskiej Policji - mł. Insp. Rafał Kochańczyk.
Agnieszka Olech

Przebudowa drogi w Masłowie Pierwszym
i Mąchocicach Kapitulnych
W ramach współpracy Gminy Masłów i Starostwa Powiatowego w Kielcach, rozpoczęła się realizacja
zadania przebudowy drogi powiatowej w miejscowościach: Masłów Pierwszy (Podklonówka) oraz Mąchocice Kapitulne. Ma ona na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych na tym odcinku.
Zakres prac obejmie między
innymi: roboty rozbiórkowe remont
przepustów pod drogą, remont przepustów pod zjazdami, umocnienie
skarp i dna rowu płytami ażurowymi.
Niezmiernie istotnym elementem,
niewątpliwie poprawiającym bezpieczeństwo podróżnych i pieszych
będzie montaż barier stalowych
i korekta łuku poziomego. – Bezpieczeństwo naszych mieszańców

jest rzeczą priorytetową, dlatego podejmujemy kolejne działania, aby je
zapewnić – mówi Tomasz Lato, wójt
Gminy Masłów. – Potrzeba poprawy
warunków drogowych w gminie jest
faktem niezaprzeczalnym. Z tego
względu nawiązujemy ścisłą współpracę ze Starostwem Powiatowym,
w ramach której będą odbywały się
kolejne remonty i przebudowy – dodaje wójt.

Powiatowy
Zarząd
Dróg
w Kielcach wybrał w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę wykonawcy. Będzie nim
PHU „Łukmar” Łukasz Miśkiewicz
z Bielin. Zobowiązał się przeprowadzić remont odcinka drogi za kwotę w wysokości 197 tysięcy złotych.
Udzielił również trzyletnią gwarancję na wykonane prace.
Agnieszka Olech
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Wójt gminy Masłów
otrzymał jednogłośne absolutorium
Podczas posiedzenia sesji Rady Gminy Masłów, które odbyło się 25 czerwca, radni jednogłośnie
udzielili absolutorium za rok 2014 dla wójta gminy Tomasza Lato.
Uchwała w sprawie udzielenia
absolutorium wójtowi gminy Masłów
Tomaszowi Lato z tytułu wykonania
zeszłorocznego budżetu, była jednym
z najważniejszych punktów XI sesji
Rady Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa wystawiła pozytywną opinię
wniosku komisji rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium wójtowi gminy Masłów Tomaszowi Lato. Ponad to,
pozytywnie oceniła stopień zrealizo-

wanych dochodów i wydatków w stosunku do planu. Pozytywną opinię
wystawiły również wszystkie komisje.
Radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Tomaszowi Lato. -  Dziękuję wszystkim, którzy w minionym
roku pracowali na rzecz rozwoju gminy
– powiedział Tomasz Lato, wójt gminy
Masłów. – Dziękuję za wytężoną pracę
Skarbnika Gminy, kierowników referatów oraz urzędników. Dzięki wspól-

nym wysiłkom i dobrej współpracy
Rady Gminy, sołtysów i mieszkańców
możliwy był dialog, a w efekcie sprawna realizacja budżetu. Jest to moje
pierwsze absolutorium i nie ukrywam,
że przyjąłem je z olbrzymią satysfakcją.
Z mojej strony mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, aby nasza gmina
rozwijała się coraz bardziej dynamicznie i prężnie – dodał.
Agnieszka Olech

Gmina Masłów idealnym miejscem na kolonie i obozy
Gmina Masłów jest bardzo atrakcyjnym miejscem o każdej porze roku. Najpiękniej położone miejsca Gór Świętokrzyskich znajdują się właśnie tu. Dlatego tak chętnie i licznie odwiedzają je dzieci z całej
Polski, a nawet spoza niej, chcąc spędzić ciekawy czas na zorganizowanych koloniach i obozach.
Gmina Masłów to bardzo ciekawa turystycznie
i krajobrazowo część Gór Świętokrzyskich. Nic więc
dziwnego, że organizatorzy koloni i obozów tak chętnie
wybierają ją na letni wypoczynek. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Mąchocicach Scholasterii przez
całe wakacje wypoczywały setki dzieci. - Przebywały tu
dzieci z Milanówka. Lublina, Puław, Podzamcza Chęcińskiego, a także z Rosji – mówi Barbara Domińska,
kierownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mąchocicach Scholasterii. –Młodsze z nich brały udział
w różnych grach i zabawach terenowych, zorganizowa-

nych ogniskach, uczestniczyły w wycieczkach autokarowych. Grupy starszych dzieci brały udział w codziennych, długich wędrówkach szlakami turystycznymi.
Organizowane były także wycieczki rowerowe. Dla grup
sportowych dominującą częścią dnia były treningi oraz
piesze wycieczki – podsumowuje kierownik Schroniska.
Kolejne turnusy wypoczętych i zadowolonych
obozowiczów i kolonistów wyjeżdżały z gminy Masłów
z mnóstwem dobrych wspomnień i gorącymi zapewnieniami, że za rok tu wrócą.
Agnieszka Olech

Projekt partnerski „SCHEMATOM STOP !
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”
Pilotażowy Projekt pn „Schematom Stop” jest kontynuowany od stycznia 2015r w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w: Masłowie i Łopusznie. Głównym celem projektu jest (na szczeblu powiatu i gminy) skoordynowanie systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym
pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Wielopłaszczyznowym wsparciem objęto 10 rodzin wielodzietnych i dotkniętych min. problemem bezrobocia.
Realizacja projektu dotyczy całej rodziny.
Dla tych rodzin zorganizowano  m.in. kurs -”Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci” ; kurs -”Pracownik administracyjno-biurowy
z obsługą komputerowych programów użytkowych”  kurs spawalniczy - spawanie gazowe blach ; kurs cukierniczy  ; kurs prawa jazdy kat. B. Ponadto
odbyły się  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku; warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem, wizażystą. Objęto również wsparciem dzieci
beneficjentów organizując korepetycje  oraz półkolonie z zajęciami projektowania i programowania robotów z klocków LEGO w Kieleckim Parku
Technologicznym i półkolonie tematyczne. Rodziny miały możliwość integracji i edukacji poprzez wspólne wyjazdy min. do Muzeum Wsi Kieleckiej
w Tokarni oraz uczestniczyły w 10-dniowym aktywnym wypoczynku w Bielsku- Białej. Przez cały okres trwania pilotażu rodzice brali udział  w warsztatach kompetencji rodzicielskich. We wrześniu zaplanowano warsztaty Decoupage, wyjazd na piknik rodzinny na Zamku Rycerskim w Sobkowie oraz
wycieczkę integracyjną dla wszystkich rodzin z projektu do Kazimierza Dolnego. Projekt pn. Schematom Stop będzie trwał do końca września 2015r.

WSZYSTKICH, KTORZY CHCĄ MIEĆ SWÓJ UDZIAŁ W TWORZENIU KURIERA MASŁOWSKIEGO ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Redaguje zespół Urzędu Gminy w Masłowie. Wydawca: Urząd Gminy Masłów
Adres redakcji: Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, tel. 41 311 00 60, www.maslow.pl, e-mail: gmina@maslow.pl. Nakład 2000 egz.
Skład i druk: Digital Art Studio. Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania materiałów. Materiały anonimowe nie będą brane pod uwagę.
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Gmina Masłów utrzymuje współpracę zagraniczną
Rosja i Węgry - to państwa z którymi Gmina Masłów od lat utrzymuje współpracę. Wszystko wskazuje na
to, że do grona zagranicznych partnerów dołączy również i Francja.
Dotychczas gmina Masłów organizowała pomoc dla Polskiej młodzieży w Rosji
w postaci pomocy naukowych, książek, a także zabawek czy odzieży. Obecnie, dzięki staraniom Anety Ksel, nauczycielki z gminy Masłów, która wyjechała do Usola w Rosji, aby
uczyć języka polskiego potomków Polaków
zesłanych na Sybir, wsparcie zmieniło się we
współdziałanie. Nauczyciele z Zespołu Szkół
w Mąchocicach kapitulnych, we współpracy
z Anetą Ksel z Gimnazjum w Usolu Syberyjskim napisali wniosek o dofinansowanie polsko – rosyjskiej wymiany młodzieży. Dzięki tej
współpracy i wzmożonym staraniom udało się
uzyskać dofinansowanie w wysokości 86 tysięcy złotych z Centrum Polsko – Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia.
Warto przypomnieć, że jest to już
drugi tego typu projekt realizowany przez
gminę Masłów przy współpracy z Rosją.
Na pierwszy, z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pozyskano
90 tysięcy złotych dofinansowania.
Temat przewodni projektu to sentencja Ericha Kästnera: „Tylko ten, kto jest
dorosłym i pozostał dzieckiem, jest człowiekiem!” i będzie realizowany dla dwóch dziesięcioosobowych grup młodzieży: polskiej
z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
i rosyjskiej z Gimnazjum Nr 1 w Usolu Syberyjskim. Będą to uczniowie wyróżniający
się wynikami w nauce, wzorowym zachowa-

niem, działalnością społeczną, a także szczególnie uzdolnione: artystycznie, plastycznie
i muzycznie. W skład grupy rosyjskiej wejdą
uczniowie, którzy wyróżniają się znajomością języka polskiego i wiedzą o kulturze
i historii Polski, jak również uzdolnieniami
artystycznymi. Uczniowie spędzając czas
w kraju swojego sąsiada poznają jego odrębną kulturę, tradycje i obyczaje. – Projekt to
świetna forma promocji kultury i sposobu
życia  w obu krajach – mówi Tomasz Lato,
wójt Gminy Masłów. – Jesteśmy przekonani, że w ogromnym stopniu przyczyni się do
zburzenia muru uprzedzeń i stereotypów tak
mocno zakorzenionych w obu społeczeństwach. Dzięki niemu młodzież stanie się
bardziej otwarta na świat, nie tylko ten obecnie modny - zachodni, ale i wschodni, który
także ma wiele do zaoferowania. Wierzę,
że dzięki temu uczniowie staną się bardziej
tolerancyjni i otwarci na to, co nieznane, bo
wrogość rodzi się przede wszystkim z niewiedzy – dodaje.
Gmina Masłów nawiązała także
współpracę z Węgrami. Dzięki niej masłowska Orkiestra Dęta już w sierpniu wyjechała
do Börcs i Gyor na Węgrzech. Dała tam pokaz swoich umiejętności i tym samym promowała gminę. – To świetna okazja do wymiany doświadczeń z uzdolnioną młodzieżą
z Węgier – mówi Michał Kopeć, dyrygent
Chóru Masłowianie.

– W czasie pobytu mogliśmy poznać tamtejsze zwyczaje, kulturę, muzykę, a także
zwykłe, codziennie życie węgierskiego społeczeństwa. Nasi młodzi artyści wiele z tej
wycieczki wynieśli i wrócili do Polski z nowymi pomysłami i siłami do dalszych, wyczerpujących ćwiczeń – dodaje.
Wszystko wskazuje na to, że do grona
zagranicznych partnerów gminy Masłów
dołączy w najbliższym czasie Francja. W ramach nawiązania współpracy międzygminnej, w miniony weekend Masłów odwiedzili goście z Francji. Celem ich podróży było
zapoznanie się z realiami codziennego życia mieszkańców gminy, zwyczajami i polską gościnnością. Francuzi przyjechali do
Masłowa za namową Edmunda Muczko,
artysty od lat mieszkającego we Francji,
a pochodzącego z Domaszowic. Chęć nawiązania współpracy zaczęła się od wizyty
Rogera Harreya, Prezesa Stowarzyszenia
Artystów w Naucellois oraz Pierra Cluzel,
zastępcy mera Naucellois wraz z małżonką
Ivet, którzy byli urzeczeni gminą Masłów.
- Był to bardzo owocny początek nawiązania współpracy polsko – francuskiej, która
z pewnością przyniesie gminie wiele korzyści – podsumowuje wójt Tomasz Lato.
Przybyli goście chętnie wzięli udział w Masłowskiej Biesiadzie i zasiedli w gronie
Jury towarzyszącego jej konkursu.
Agnieszka Olech

Zbigniew Zagdański sekretarzem gminy Masłów
Wójt gminy Masłów rozstrzygnął konkurs na sekretarza gminy Masłów. Na tym stanowisku zasiadł Zbigniew Zagdański.
Nowy sekretarz gminy Masłów został wybrany w drodze postępowania konkursowego. – Liczę na wykorzystanie jego doświadczenia w budowaniu dobrej współpracy
pomiędzy referatami Urzędu Gminy, a także wsparcie
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – mówi wójt gminy
Masłów, Tomasz Lato.
- Zdobytą wiedzę i doświadczenie będę chciał wykorzystać dla dobra gminy Masłów i jej mieszkańców – podkreśla nowo wybrany sekretarz gminy Masłów, Zbigniew
Zagdański. - W pracy pozytywnie nastawiam się do obowiązków, wtedy łatwiej pokonywać trudności. Staram się
z życzliwością podchodzić do ludzi i ich spraw, a także zawsze pamiętać, że praca w administracji samorządowej to
służba na rzecz społeczności lokalnej. Tworzenie dobrej,
twórczej atmosfery w pracy, wspieranie wójta gminy w realizacji oczekiwań mieszkańców oraz współpraca z Radą
Gminy to najważniejsze zadania   sekretarza w gminie wymienia.

Zbigniew Zagdanski z administracją jest związany od
wielu lat. Pracę w administracji rozpoczął w Urzędzie Gminy
Zagnańsk w roku 1984 jako referent. Doświadczenie zawodowe zdobywał wykonując pracę na stanowiskach: inspektor ds.
budownictwa, kierownik referatu budownictwa i gospodarki
komunalnej, sekretarz gminy. Począwszy od roku 1992 przez
18 lat pełnił funkcję wójta Gminy Zagnańsk, organizując wiele
procesów inwestycyjnych związanych z gazyfikacją, wodociągowaniem i kanalizacją gminy. Przez rok czasu sprawował funkcję dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach.
W latach 2012-2014 był sekretarzem Gminy Nowa Słupia,
gdzie między innymi odpowiadał za wprowadzenie w urzędzie
gminy systemu zarządzania jakością ISO. W ostatnich wyborach samorządowych wybrany do Rady Powiatu Kieleckiego.
Ma 56 lat i jest magistrem administracji. Wraz z żoną
Marianną mają dwóch synów – Kamila i Dariusza. Interesuje
się prawem samorządowym, historią oraz nowoczesnym budownictwem.
Redakcja
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W Masłowie inwestycje idą pełną parą
Budowa miejsc parkingowych przy Ośrodku Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych, wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych i budowa chodników na Osiedlu Wiśniówka, dokończenie budowy remizy
w Woli Kopcowej, przebudowa ulicy Świerczyńskiej, czy oddane już kolejne odcinki kanalizacji – inwestycje na terenie gminy Masłów trwają.
Nowy parking przy ośrodku zdrowia
w Mąchocicach Kapitulnych
Blisko dziesięć miejsc parkingowych powstało przy
Ośrodku Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych. – Do tej
pory mieszkańcy chcący skorzystać z usług przychodni
musieli parkować na ulicy. Postanowiliśmy utwardzić plac
przed Ośrodkiem Zdrowia tak, aby powstały miejsca parkingowe. Jest to efekt wniosków mieszkańców, do których
przychyliła się Rada Gminy Masłów – podkreśla wójt gminy Masłów, Tomasz Lato. Warto dodać, że zadanie kosztowało blisko 14 tysięcy złotych. Środki na inwestycję w całości pochodziły z budżetu gminy. Wykonawcą robót była
firma Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak.
Osiedle Wiśniówka - rozbudowa chodników i dróg
Również na wniosek mieszkańców i przy akceptacji
Rady Gminy Masłów zostało wykonane odwodnienie dróg
wewnętrznych Osiedla Wiśniówka oraz budowa chodników
i dwóch progów zwalniających.
Remiza w Woli Kopcowej
Końca dobiega także kontynuacja budowy remizy
OSP w Woli Kopcowej. Wykonano nową kotłownię, przeprowadzono też roboty wykończeniowe, biały montaż oraz
przyłącze wodociągowe wraz z podjazdem o nawierzchni
tłuczniowej. Na to zadanie gmina przeznaczyła blisko 282
tysiące złotych z własnego budżetu.

Świetlica w Barczy z nowym ogrzewaniem
Blisko 40 tysięcy złotych z własnego budżetu gmina
wyda również na instalację nowej kotłowni centralnego
ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Barczy. Do
tej pory świetlica ogrzewana była częściowo elektrycznie,
a częściowo z butli gazowej, co z całą pewnością nie było
dosyć komfortowe dla użytkujących.
Podpisano umowę na przebudowę ul. Świerczyńskiej
Już podpisano umowę na przebudowę ul Świerczyńskiej w Masłowie Pierwszym. Wykonawcą zadania będzie
firma Skanska S.A. Przekazanie placu budowy nastąpi
w najbliższych dniach. Prace rozpoczną się w pierwszym

tygodniu września i obejmą przebudowę istniejącej nawierzchni drogi z wymianą na nawierzchnię bitumiczną,
utwardzenie poboczy, odtworzenie odwodnienia rowami
otwartymi z wykonaniem przepustu pod skrzyżowaniem
z drogą gminną - ul. Piaskową oraz odtworzenie przepustów pod zjazdami indywidualnymi i na drogi wewnętrzne
z utwardzeniem nawierzchni zjazdów. Przewidywany termin zakończenia prac, 31 października 2015r.
Odebrana kanalizacja. Powstaną jej kolejne kilometry
Prace nad budową najważniejszego odcinka kanalizacji, prowadzone przez Wodociągi Kieleckie, zostały
zakończone. Odebrano 2,5 km kanału, który umożliwi
podłączenie budynków mieszkalnych i firm przy ulicach:
Modrzewiowej, Świerczyńskiej i Piastowej. To kluczowy
odcinek systemu kanalizacyjnego gminy, ponieważ łączy
wybudowane wcześniej części kanalizacji na jej pozostałych terenach. Już planowane są dalsze inwestycje, dzięki
którym skanalizowanie gminy wzrośnie z 10 do 71 procent!
Nowy odcinek jest bardzo ważny dla prawidłowego
działania całego systemu kanalizacyjnego w gminie. - Uruchomienie kanalizacji w centrum naszej gminy, w okolicy
lotniska, jest dla mnie symboliczne i kluczowe. Obecnie
możemy zacząć korzystać z udogodnienia, na które mieszkańcy czekali od lat – mówi wójt gminy Masłów, Tomasz
Lato. - Cieszymy się, że coraz więcej mieszkańców gminy
Masłów uzyskuje dostęp do kanalizacji. Przed nami jest
nowa perspektywa pozyskiwania finansowania z Unii Europejskiej i mogę zapewnić, że już podejmujemy niezbędne
działania, aby dokończyć kanalizowanie północnej części
gminy – zapewnia Henryk Milcarz, prezes Wodociągów
Kieleckich.
Prace budowlane są prowadzone w ramach unijnego Projektu Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych
Aglomeracji Kieleckiej. Ich całkowity koszt to 197 mln zł.
W gminie Masłów powstanie aż 78 km kanalizacji, 7 pompowni i 16 km wodociągu.
Agnieszka Olech
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Odbyły się kolejne spotkania
w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Masłów
W dniach 14 - 15 lipca odbyły się spotkania, które były poświęcone przedstawieniu wstępnej diagnozy przygotowanej przez wykonawcę powstającego dokumentu - Strategii Rozwoju Gminy Masów do roku 2022. Podczas
rozmów określono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia Gminy Masłów w różnych kapitałach: jakości
życia, ludzkim i społecznym. Oceniane były: atrakcyjność inwestycyjna, kultura i wizerunek, kapitał techniczny
i infrastruktury, źródeł finansowania a także instytucjonalno – demokratyczny. To była prawdziwa burza mózgów.
W zebraniu wzięli udział między innymi: radni, sołtysi, wójt, pracownicy UG oraz instytucji kultury, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele stowarzyszeń. Poruszyli
mnóstwo niezwykle istotnych dla rozwoju gminy tematów.
Wykonawcą projektu jest EPRD Biuro Polityki
Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. Tworzenie strategii skupia się na opracowaniu takiego systemu, w którym mieszkańcy, instytucje i podmioty władzy
będą mogły podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju
gminy. – Opracowywany dokument to długoterminowy
plan działania, który jasno określi główne cele i kierunki
rozwoju gminy – mówi Tomasz Lato, wójt gminy Masłów. – Ponadto wyznaczy on działania niezbędne do ich
realizacji. Odpowie również na bardzo ważne pytanie:
co należy zrobić, aby rozwijać się zgodnie z potrzebami mieszkańców. Tworzona Strategia nie będzie kolejną
książką zalegającą na urzędowych półkach. Będzie ujmowała rzeczywiste potrzeby gminy i konkretne plany
i działania służące do ich zaspokojenia – dodaje wójt.
Pierwszego dnia rozmów wykonawca przedstawił
wstępną diagnozę przygotowaną na podstawie szeregu
badań oraz ankiet. Podpierając się tym dokumentem
dyskutowano nad zagadnieniami dotyczącymi kapitału ludzkiego i społecznego oraz kapitału jakości życia.
Omawiano potrzeby dostępu do obiektów sportowych
i konieczności tworzenia nowych miejsc w żłobkach. Poruszono także temat bezpieczeństwa publicznego, komunikacji publicznej i problemów społecznych.
Drugiego dnia omawiano między innymi problem
terenów inwestycyjnych, w tym własności prywatnej.
Określono plany samorządu co do przygotowania terenów inwestycyjnych i pozyskiwania nowych. Kolejnym ważnym tematem był potencjał turystyczny gminy.
Efektem dyskusji było ustalenie konieczności podjęcia
konkretnych działań promocyjnych w powiązaniu z sąsiednimi gminami. – Poczyniliśmy już pierwsze koki

w nawiązywaniu współpracy z innymi gminami – mówi
wójt, Tomasz Lato. – Dzięki takim działaniom zostanie
zrewitalizowany zalew w Cedzynie. Jesteśmy przekonani, że to początek wspólnych inwestycji, dzięki którym
będziemy mogli zrobić więcej dla lokalnych społeczności. Mamy nadzieję, że inne gminy również wyrażą chęć
współdziałania i razem uda nam się stworzyć wiele ciekawych projektów – dodaje wójt.
Najdłuższa dyskusja dotyczyła jednak lotniska
i możliwych kierunków jego rozwoju zarówno w obszarze sportowym jak i turystycznym. Omawiano przy tym
inwestycję powiązaną z lotniskiem - rewitalizację centrum Masłowa Pierwszego. Poruszono również problem
atrakcyjności inwestycyjnej gminy Masłów. W wyniku
wspólnych rozmów ustalono, że istnieje potrzeba stworzenia systemu zachęt przedsiębiorców, aby nakłonić ich
do inwestycji na tutejszym terenie. Nie zapomniano także o niezwykle ważnym problemie rozwojowym, jakim
jest niski stopień skanalizowania gminy.
Dokument Strategii Rozwoju Gminy Masłów przez
kilka najbliższych lat będzie najważniejszym dokumentem planistycznym gminy. Określi podstawowe wizje,
misje oraz cele strategiczne mające na celu aktywizację
różnych kierunków jej rozwoju.
Agnieszka Olech

Strażacy z Mąchocic Kapitulnych
zdobyli nagrodę w konkursie Max Harter!
Miło nam poinformować, że film konkursowy
strażaków z Mąchocic Kapitulnych został wyróżniony
i w nagrodę w wyposażeniu jednostki znajdzie się defibrylator treningowy PHILIPS Heartart HS1. Jest to
urządzenie które, może uratować życie osoby z Nagłym

Zatrzymaniem Krążenia. Bardzo przydatne podczas
wszelkich akcji ratunkowych. Serdecznie gratulujemy
druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach
Kapitulnych.
Redakcja
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Dzieci obserwowały pracę urzędników
11 czerwca, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Scholasterii, na zaproszenie wójta gminy Masłów,
Tomasza Lato, przybyli do Urzędu Gminy i przyglądali się pracy urzędników. To było miłe spotkanie dla
wszystkich.
Wójt serdecznie   przywitał niecodziennych gości. Opowiedział, na
czym polega jego praca i struktura
organizacyjna Urzędu. – Dzieci bardzo interesowało jak my tu pracujemy, postanowiłem więc zaprosić je
i zaprezentować jak wygląda Urząd
i nasze zajęcia – mówi wójt gminy
Masłów, Tomasz Lato. – Kto wie,
może spodoba im się taki rodzaj
pracy i kiedyś one tu zasiądą i będą

zarządzać naszą gminą. Być może
wśród nich już rośnie nowy wójt Masłowa – dodaje z uśmiechem.
Uczniowie zapoznali się też ze
specyfiką pracy urzędników w poszczególnych referatach i mieli okazję obserwować ją z bliska. Pracownicy opowiedzieli dzieciom o swoich
zajęciach i o funkcji, jaką pełni Urząd
w gminie. Chętnie odpowiadali na
wszystkie pytania uczniów, które

dotyczyły między innymi ochrony
środowiska. Młodzież bezbłędnie
rozpoznawała symbole narodowe
i gminne. Z chęcią i dużym zainteresowaniem zwiedzała Urząd, a w nim
poszczególne referaty i gabinet wójta. Głównym założeniem wizyty było
przybliżenie uczniom specyfiki działalności Urzędu.
Agnieszka Olech

Nowy punkt dla bezrobotnych w Masłowie
1 czerwca, miało miejsce uroczyste otwarcie Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla
osób bezrobotnych w Masłowie. To efekt bardzo dobrej współpracy samorządu powiatowego i gminnego.
Punkt mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Pawła II 5.
Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny powstał dzięki wspólnym wysiłkom Powiatowego Urzędu
Pracy w Kielcach oraz Gminy Masłów. Placówki tego
typu doskonale sprawdzają się w całym powiecie kieleckim. – Mam nadzieję, że nowy punkt przyczyni się do
walki z bezrobociem wśród mieszkańców gminy – mówi
Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów. – Z pewnością będzie on dużym ułatwieniem zarówno dla osób bezrobotnych, jak i potencjalnych pracodawców. To duży krok
w realizacji misji, jaką sobie założyliśmy, czyli stania
się urzędem bliskim mieszkańcom i ich problemom. Ze
swojej strony mogę obiecać, że dołożymy wszelkich starań, aby pomóc osobom, które są chętne podjąć pracę,
czy staż  – dodaje.

Punkt będzie świadczył usługi dla osób bezrobotnych w bardzo szerokim zakresie. – W punkcie będzie
można składać potwierdzenia gotowości do podjęcia
pracy. Będą tu wydawane zaświadczenia o zgłoszeniu do
ubezpieczenia społecznego oraz zaświadczenia potwier-

dzające status osoby bezrobotnej – mówi Małgorzata
Stanioch, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. - Będzie także udostępniał aktualne oferty pracy,
jak również informacje o możliwych formach wsparcia
świadczonych przez PUP w Kielcach oraz partnerów
Rynku Pracy – wylicza. -   Będzie można również uzyskać pomoc w poszukiwaniu pracy i sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych. Pracodawcy będą mogli składać
w punkcie swoje oferty pracy, czy wnioski o zatrudnienie
stażystów – dodaje.
W uroczystości otwarcia Punktu wzięli udział liczni
goście, a wśród nich Michał Godowski - Starosta Kielecki. - Placówki tego typu doskonale sprawdzają się
w całym powiecie kieleckim – mówił. – To już 12 punkt
Powiatowego Urzędu Pracy. Mamy nadzieję, że tutejszy
LPIK przyczyni się do walki z bezrobociem w szerokim
zakresie – dodał.
Agnieszka Olech
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Gminne Święto Ludowe w Ciekotach
7 czerwca w Amfiteatrze na Żeromszczyźnie w Ciekotach odbyły się obchody Gminnego Święta Ludowego. Jego organizatorami był Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Masłowie oraz
Stowarzyszenie Tradycja i Nowoczesność TiN.
Obchody zostały zainaugurowane polową Mszą
Świętą w Amfiteatrze, podczas której poświęcono
Sztandar Gminnej Organizacji PSL w Masłowie. Została ona uświetniona występem Chóru „Masłowianie”. Po
oficjalnym otwarciu uroczystości i przywitaniu gości nastąpiła ceremonia przekazania Sztandaru i wręczenia legitymacji nowym członkom. Przybyli goście mogli obejrzeć część artystyczną, podczas której wystąpili: Zespół
Inscenizacji Tanecznych eMKa dance (Małe Kielczanki)
z WDK Kielce, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Czerwone Jagody” z SP Mąchocic Scholasterii im. Stefana
Żeromskiego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa,
zespoły śpiewacze KGW z Gminy Masłów oraz gwiazda
wieczoru, parodysta i kabareciarz – Stan Tutaj.   
Najmłodsi mieszkańcy gminy mogli bawić się w „wesołym miasteczku”, skakać na trampolinie i zjeżdżać ze

zjeżdżalni. Plenerową imprezę uatrakcyjnił Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego. Impreza trwała do późnego wieczora i zakończyła się zabawą taneczną przy dźwiękach „Zespołu
Forte” z Kielc.
Agnieszka Olech

Zalew w Cedzynie zyska nowy blask
Realizacja inwestycji połączy funkcjonalnie tereny przyległe do zalewu, które są cenne przyrodniczo
i należą do dwóch gmin: Masłów i Górno. Planowany projekt to efekt bardzo dobrej współpracy samorządów. Włodarze w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wspólnie wystąpili
o dofinansowanie unijne.
Zalew w Cedzynie powstał w latach 70. i jest położony na terenie
dwóch gmin – Masłów i Górno. W wyniku spójnej współpracy ich włodarzy
powstał nowy plan zagospodarowania
terenu przylegającego do akwenu wodnego. – Postanowiliśmy działać wspólnie i w związku z tym powstało partnerstwo naszych gmin – mówi Tomasz
Lato, wójt Gminy Masłów. - Razem
ustaliliśmy cele i rozpoczęliśmy starania o środki niezbędne do ich osiągnięcia. Taką możliwość daje nam ZIT,
który jest zupełnie nowym sposobem
współpracy samorządów – dodaje.
Projekt zakłada ochronę okolicy pod względem przyrodniczym. Ma
temu służyć stworzenie szerokiej bazy
rekreacyjnej, czyli atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu, obszaru
rozrywki, które przyczynią się do popularyzacji okolicy w jednoczesnym
poszanowaniu tutejszej przyrody.
– W grupie siła, dlatego musimy iść do
przodu i łączyć nasze działania – mówi
Przemysław Łysak, wójt Gminy Górno. – Mamy tu bardzo bogato ukształtowaną przyrodę o dużej różnorodno-

ści gatunkowej, o którą powinniśmy
zadbać. Występują tu między innymi:
zimorodki, gąsiorki, bobry, wydry,
sarny i wiele innych gatunków zwierząt. Obecnie teren wokół zbiornika
jest w złym stanie, dlatego zmiany są
koniecznie. Musimy zagospodarować
go w taki sposób, aby chronić przyrodę i jednocześnie dać mieszkańcom
atrakcyjne i funkcjonalne miejsce do
wypoczynku - dodaje.
Plan modernizacji zalewu zakłada powstanie dróg dojazdowych,
infrastruktury i stanowisk obserwacyjnych do edukacji ekologicznej.
– Nasze działania mają na celu zagospodarowanie terenu wokół zbiornika

w sposób, które zapobiegnie dalszej
degradacji cennego przecież środowiska naturalnego – mówi Tomasz Lato.
– Chcemy chronić tutejszą roślinność wodną, leśną i zwierzęta, a jednocześnie stworzyć ciekawe miejsce
rekreacyjne. Dlatego konieczne jest
uporządkowanie spraw związanych
z parkowaniem aut. Powstaną nowe
parkingi i dojazdy do terenów wokół
zbiornika, miejsca do wypoczynku,
kosze naśmieci i zaplecze sanitarne na
potrzeby turystów – wylicza.
Ponad to wzdłuż linii brzegowej
zbiornika powstanie ścieżka rowerowa, oświetlone ścieżki spacerowe,
kładka nad strumieniem wpadającym
do zbiornika, która połączy Wolę Kopcową z Cedzyną. Pojawią się elementy
małej architektury: tablice informacyjne, ławki, altany, plac oraz ściżki edukacyjne dla dzieci i osób dorosłych.
Łączny koszt inwestycji wyniesie ok.
4,5 mln zł. Ich większą część gminy
pokryją z dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Agnieszka Olech
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Kolejny sukces Małych Szachistów z Masłowa
Klasa 2a jako jedyna w gminie Masłów i jedna z nielicznych w województwie uczestniczyła w pilotażowym projekcie „Edukacja przez szachy”. Trwał on przez dwa lata, a w ostatnich dniach nastąpiło jego
podsumowanie w postaci turnieju „Wesołe szachy”.
Turniej był rozgrywany pod patronatem Świętokrzyskiego Związku
Szachowego oraz Burmistrza Gminy
i Miasta Chęciny. Zawody dla ponad
200 dzieci miały miejsce 17 czerwca w
Hali Widowiskowo – Sportowej „Pod
Basztami” w Chęcinach. Rozgrywki
toczyły się w odrębnych grupach wiekowych. Szkołę z Masłowa reprezentowała Julia Brożyna i Konrad Niebudek. Oboje zajęli drugie miejsca
w swojej kategorii wiekowej.
Jako nieliczni reprezentanci województwa świętokrzyskiego uczniowie ci wzięli również udział w Ogólnopolskim Finale Turnieju „Edukacja

przez szachy”, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zawody te organizowane były przez Polski Związek Szachowy, przy wsparciu
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej i samorządów lokalnych. W trzech salach
centrum konferencyjnego stadionu
uczniowie klas I-III szkół podstawowych rozegrali sześć rund systemem
szwajcarskim. Ich rywalizację obserwował m.in. prezydent Europejskiej
Federacji Szachowej Gruzin Zurab
Azmaiparaszwili, który podczas otwarcia zawodów podkreślił edukacyjny
aspekt królewskiej gry, a także docenił

szczególną rolę nauczycieli i rodziców
w powodzeniu projektu. Przypomniał
również, że, akcja „Edukacja przez
szachy w szkole” jest odpowiedzią
na uchwałę, jaką w marcu 2012 roku
podjął Parlament Europejski. Wskazuje ona, że wprowadzanie tej gry do
placówek jest pożądanym kierunkiem
rozwoju edukacji i jednym z najlepiej
realizowanych na kontynencie.
Nasi uczniowie startowali w najsilniej obsadzonej kategorii. Konrad
Niebudek zajął 7 miejsce na 120 startujących, a Julia Brożyna była 10. Gratulujemy sukcesu!!!!
Redakcja

Brązowy medal dla Dawida Budzisza

W dniach 11-19.07.2015r. trwała tegoroczna Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Boksie, czyli Mistrzostwa Polski Kadetów. W Grudziądzu zawodnik Skalnika
Wiśniówka Dawid Budzisz dotarł do półfinałów, gdzie
po dobrej walce przegrał niestety 2:1. Wielkie gratulacje
dla Dawida, który wraca do domu z brązowym medalem
Mistrzostw Polski Kadetów w wadze 50kg!
Dodajmy jeszcze, że zawodnik K.S „SKALNIK”
Wiśniówka w ubiegłym roku na Mistrzostwach Polski
Młodzików, które odbyły się w Poznaniu również zdobył
brązowy medal. Serdecznie gratulujemy.
Redakcja

Jubileusz 25-lecia zespołu Kopcowianki
4 sierpnia, Zespół Śpiewaczy „Kopcowianki” z Woli Kopcowej świętował Jubileusz 25-lecia istnienia. Zespół powstał na bazie Koła Gospodyń Wiejskich działającego od 1966r. Pierwszą przewodniczącą
Koła była Józefa Kowalik.
Tą niecodzienną uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Marszałek Sejmu RP Pani Małgorzata Kidawa Błońska wraz parlamentarzystami Parlamentu RP, którzy
złożyli naszemu Zespołowi podziękowania i gratulacje za
krzewienie polskiej kultury ludowej. „Kopcowianki” zaprezentowały się zebranym gościom w krótkim koncercie
wokalnym, natomiast podczas prezentacji multimedialnej
przedstawiona została historia działalności Zespołu. Wójt
Gminy Masłów Tomasz Lato wręczając kwiaty i prezenty
podziękował „Kopcowiankom” za pracę i poświęcenie,
które im na co dzień towarzyszą. Wyraził swoją dumę i radość, że Zespół może śmiało reprezentować Gminę Masłów nie tylko na terenie kraju, ale także poza jego granicami. Wizyta przebiegła w miłej atmosferze. Rozmowy
z parlamentarzystami dotyczyły wspierania i rozwoju Kół

Gospodyń Wiejskich, które są esencją „małych ojczyzn”
sołectw i gmin.
Na koniec uroczystości „Kopcowianki” przyjęły liczne
gratulacje i życzenia kolejnych rocznic i jubileuszy.
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Gmina Masłów
powiedziała „nie” wakacyjnej nudzie
Zmagania sportowe, gry umysłowe, wycieczki terenowe i zabawy rekreacyjne – to tylko niektóre
z atrakcji jakie czekały w na dzieci i młodzież w gminie Masłów w mijających dwóch miesiącach. Włodarze przygotowali wyjątkowe wakacje. O to, żeby nikt się nie nudził zadbali: Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Masłowie, Świetlice Wiejskie, Centrum Edukacyjne Szklany Dom oraz Gminna Biblioteka
Publiczna w Masłowie z filiami w Wiśniówce i Mąchocicach Kapitulnych. W ramach swojego działania
zaprosili do wspólnego spędzenia czasu oferując całą gamę różnorakich zajęć. Jednocześnie zapewnili,
że każdy może znaleźć tu coś dla siebie.
Przez całe wakacje w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Masłowie
i jej filiach w godzinach od 11.00
do 14.00 odbywały się zajęcia pod
hasłem: „ Lato w bibliotece z książką w tle”. Wśród atrakcji był turniej
gier planszowych czyli „Planszolandia”. Ponad to odbyły się „Łamigłówki mądrej główki” polegające
na rozwiązywaniu zagadek krzyżówek, rebusów oraz wykreślanek
słownych.  W ramach akcji „Poznaj
moją ulubioną książkę” czytelnicy opowiedzieli o lekturach, które
szczególnie przypadły im do gustu
i zachęcali zebranych do zapoznania się z ich treścią. Uczestnicy
warsztatów stworzyli także multimedialny teatr przy pomocy aplikacji Puppet Pals. Dla amatorów
sportu odbyły się zajęcia z grami
i zabawami ruchowymi. Ciekawym
doświadczeniem było tworzenie
od podstaw kreatywnej książki.
Uczestnicy musieli wspólnymi siłami zaprojektować wygląd okładki,
stworzyć ilustracje i napisać tekst.
To było niezapomniane lato dla
miłośników literatury i zabaw umysłowych.   – Tak zaplanowaliśmy
zajęcia dla dzieci i młodzieży, żeby
każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie – mówi Tomasz Lato, wójt gminy Masłów. – Wakacje przecież nie
muszą oznaczać dwóch miesięcy nic
nie robienia, ale można je spędzić
w aktywny i bardzo produktywny
sposób, a do tego w miłym towarzystwie. Na pewno ta forma wypoczynku dała o wiele więcej satysfakcji jej uczestnikom, niż nudzenie
się przed telewizorem. Cieszymy
się, że tylu osób wzięło udział w zajęciach, bo to była świetna okazja

do zawierania nowych znajomości
czy nawet przyjaźni w prawdziwym życiu i świetna odskocznia od
tak modnego ostatnio wirtualnego
świata. – dodaje.
W pierwszym wakacyjnym miesiącu wszyscy amatorzy sportu mogli wziąć udział w cyklu turniejów
gry w badmintona. Pierwsza rozgrywka odbyła się 3 lipca w Dolinie
Marczakowej. Następne spotkanie
zostało rozegrane 6 lipca w Masłowie i kolejno: 7 lipca – Wiśniówka,
9 lipca – Barcza, 10 lipca – Ciekoty.
15 lipca o godzinie 11.00
w „Szklanym Domu” w Ciekotach
rozpoczął się gminny finał gier i zabaw. W programie przewidziana
była między innymi wspólna zabawa
w państwa i miasta. Dla miłośników
gier komputerowych zaplanowano
turniej X- BOX w grze „FIFA”, a dla
najmłodszych uczestników zajęć
odbyła się projekcja bajek w sali widowiskowej. Pokaz swoich umiejętności dali druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ciekotach. Dla
chętnych uczestników spotkania był
zorganizowany transport podstawionym autobusem przy świetlicach
na terenie gminy.
Miłośnicy ruchu na świeżym
powietrzu mogli 9 lipca wziąć
udział w wycieczce terenowej.
Start odbył się o godzinie 10.00 ze
świetlicy w Wiśniówce. Trasa rajdu
to: Wiśniówka – Koszarka – Góra
Domaniówka – Masłów Pierwszy
– Klonówka – Diabelski kamień –
Dąbrówka – Przełom Lubrzanki
– Ciekoty. Całkowita długość trasy
wynosiła 15 km. Kolejna wycieczka
terenowa odbyła się 21 lipca. Grupa wyruszyła ze świetlicy w Barczy,

a trasa miała 13 km długości i wytyczył ją następujący szlak: Barcza
– Rezerwat Barcza – Góra Barcza
– Barcza.  
Sierpień był kontynuacją atrakcji w gminie Masłów. 11 dnia miesiąca w Wiśniówce rozpoczął się
świetlicowy turniej gry w cymbergaja, któremu towarzyszyło robienie latawców. Kolejne spotkanie
odbyło się 14 sierpnia w Ciekotach
i kolejno: 17 sierpnia – GOKiS,
18 sierpnia – Barcza, 19 sierpnia –
Dolina Marczakowa. Wielki finał
cymbergaja odbył się 27 sierpnia
w „Szklanym Domu’. W programie przewidziany był także konkurs
puszczania latawców. Młodzież mogła też zagrać w palanta i kalambury, a miłośnicy gier komputerowych
zmierzyli swoje siły w turnieju X
– BOX w grze „Need For Speed”.
Zabawa zakończyła się wspólnym
biesiadowaniem przy ognisku.  
18 sierpnia, odbyła się kolejna wycieczka terenowa. Ochotnicy
spotkali się w świetlicy w Wiśniówce i stamtąd wyruszyli, a rajd przebiegał szlakiem o długości 15 km:
Wiśniówka – Rezerwat Sufraganiec
– Góra Wierzejska – Wiśniówka.
Amatorzy pieszych wędrówek po
raz ostatni spotkali się 25 sierpnia
w świetlicy w Dolinie Marczakowej
skąd wyruszyli szlakiem: Dolina
Marczakowa – Koszarka – Góra
Dmoaniówka – Masłów.
Gmina Masłów zapewniła dzieciom i młodzieży bardzo intensywne i pełne emocji wakacje. Następne już za rok!
Agnieszka Olech
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Koncert laureatów
XXXIX Buskich Spotkań z Folklorem
Za nami koncert laureatów XXXIX Buskich Spotkań z Folklorem. Scena tym razem ustawiona przed
budynkiem Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach – rozbrzmiewała tradycyjnymi przyśpiewkami i tańcami, wśród których królowały polki i oberki z ziemi świętokrzyskiej.
Początek  występów zaplanowano na godzinę 11.00.
Koncert Laureatów rozpoczął się wręczeniem nagród,
dyplomów oraz wyróżnień Zespołom Śpiewaczym, kapelom ludowym, solistom instrumentalistom, solistom
śpiewakom oraz zespołom pieśni i tańca.
Gminę Masłów reprezentowały: Zespół Pieśni
i Tańca „Ciekoty” – który zdobył III miejsce   w kategorii ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH AUTENTYCZNYCH oraz Jan Korus z Ciekot - również III
miejsce w kategorii SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW AUTENTYCZNYCH.
Najcenniejsze laury konkursu są przyznawane przez
Radio Kielce: nagroda im. Piotra Gana - dla najlepszej

kapeli ludowej oraz nagroda im. Haliny Szelestowej dla najlepszego solisty-wokalisty.
Podczas imprezy można było nabyć również produkty regionalne przygotowane przez Koła Gospodyń
Wiejskich i twórców ludowych.
Występy podziwiali i oklaskiwali m.in.: Piotr Żołądek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego; Marzena Okła-Drewnowicz – Poseł na Sejm RP;
Michał Godowski – Starosta Kielecki; Jacek Kowalczyk
– Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego; Jarosław
Machnicki – Dyrektor WDK Kielce; Tomasz Lato –
Wójt Gminy Masłów.
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy

Uczniowie z gminy Masłów uczyli się pływać
Uczniowie klas trzecich Szkół Podstawowych w Masłowie, Mąchocicach Kapitulnych, Scholasterii
i Woli Kopcowej wzięli udział w podstawowym kursie nauki pływania. Był to czas świetnej zabawy i zdobywania nowych, niezwykle ważnych umiejętności.
W zajęciach wzięło udział sześćdziesiąt dzieci ze
szkół podstawowych z terenu Gminy Masłów. Szkolenie
odbywało się od 2 marca do 20 maja na Pływalni „Orka”

w Kielcach i obejmowało 20 godzin dla każdej z grup. Projekt powstał w ramach programu „Umiem pływać” przy
wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego. -  Umiejętność
pływania jest niezmiernie ważną zdolnością, może bowiem
w niebezpiecznych sytuacjach uratować niejedno życie.
Właśnie dlatego postanowiliśmy wziąć udział w programie
nauki pływania dla naszych uczniów. – mówi Tomasz Lato,
wójt Gminy Masłów. – Dzieci chętnie i z wielką radością
korzystały zajęć. Dzięki nim zdobyły wiele cennych umiejętności, przede wszystkim nauczyły się jak w bezpieczny
sposób spędzać czas nad wodą, co w obliczu zbliżających
się wakacji i perspektywie kąpieli w zalewach, rzekach czy
jeziorach jest niezwykle ważne – dodaje.
Agnieszka Olech
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Uczniowie z Rosji odwiedzili Masłów
20 lipca przyjechała do Masłowa długo wyczekiwana, rosyjska grupa uczniów z Gimnazjum nr 1
w Usolu Syberyjskim. Ich odwiedziny są możliwie dzięki dofinansowaniu dla polsko – rosyjskiej wymiany
młodzieży, pozyskanego z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Wymiana ma uczyć
wzajemnego zrozumienia, niszczyć narastające stereotypy i uprzedzenia, a także kształtować postawę
wzajemnej tolerancji.
Przyjezdna młodzież, to dziesięcioro uczniów wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce, wzorowym
zachowaniem, działalnością społeczną, a także posiadający szczególne uzdolnienia artystyczne, plastyczne
i muzyczne. Przyjazd do Polski jest dla nich wyróżnieniem i nagrodą za osiągnięcia szkolne. Opiekunką grupy

jest Aneta Ksel, współorganizatorka wymiany, nauczycielka j. polskiego w Gimnazjum w Usolu, która pochodzi z Mąchocic – Scholasterii.
Już pierwszy dzień pobytu obfitował w wiele wydarzeń. Uczniowie odwiedzili Urząd Gminy, gdzie serdecznie powitał ich Tomasz Lato, wójt gminy Masłów.
– W pierwszej kolejności serdecznie dziękuję za nieocenioną gościnę, jakiej doświadczyłem odwiedzając Usol.
– mówi wójt. – Postaram się zrewanżować i obiecuję, że
dołożę wszelkich starań, abyście czuli się tu jak u siebie.
Mam nadzieję, że to będzie bardzo owocny czas dla nas
wszystkich – dodał.
Młodzież z Rosji w czasie pobytu w naszym kraju czekał cały wachlarz atrakcji. Jedną z nich będzie
spotkanie z rówieśnikami z gminy Masłów i udział we
wspólnym ognisku. Odwiedzili również Święty Krzyż
i malowniczy Kraków.
Agnieszka Olech

Zagraniczni turyści
po raz kolejny odwiedzili Ciekoty
Do gospodarstwa agroturystycznego „Radostowa” zajechała kawalkada Caravanów, a w nich goście
z Francji i Belgii.
Jak co roku, zagraniczni turyści wybrali się
w 21-dniową podróż po Polsce, odwiedzając dziesięć
najciekawszych według nich miejsc. 26-osobowa grupa
zwiedziła między innymi: Warszawę, Kraków, Wrocław,
Wieliczkę, Zakopane, Mazury, a także Ciekoty, gdzie
obcowali z tutejszą kuchnią regionalną i folklorem.
– Już po raz piętnasty gościmy turystów z Francji i Belgi,
którzy przyjeżdżają do Polski po to, aby odwiedzić niezwykłe turystycznie i kulturowo miejsca – mówi Leszek
Trębacz, właściciel gospodarstwa agroturystycznego
„Radostowa”. – Tematem pobytu była kuchnia regionalna i folklor, tak więc niejako naszym obowiązkiem było
ugoszczenie ich masłowskimi specjałami, które zdecydowanie przypadły im do gustów – dodaje.
Po zapoznaniu gości z regionalnymi kulinariami
i obyczajami, o dobrą zabawę zadbała Kapela Ciekoty.
Do wspólnego biesiadowania zachęcał także Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty”. Spotkanie sprzyjało rozmowom,
wymianie doświadczeń i dobrej zabawie, a turyści mogli
przekonać się, czym jest słynna polska gościnność. – To
było bardzo miłe spotkanie – mówi wójt gminy Masłów,

Tomasz Lato. – Cieszymy się, że wśród tylu pięknych
miejsc, jakimi niewątpliwie jest nasza stolica czy bajkowe Mazury, obcokrajowcy dostrzegają także urokliwe
zakątki gminy Masłów i jej ogromne bogactwo kulturowe. To niesamowite, że co roku chcą tu wracać, smakować naszych specjałów i poznawać tutejsze obyczaje.
Mamy nadzieję, że za rok także się zobaczymy – dodaje.
Agnieszka Olech
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Barwny Festyn Rodzinny w Woli Kopcowej
Ognisko, grille, smakołyki dla najmłodszych, a także konkursy i mnóstwo zabawy przy muzyce – tak
18 czerwca na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej obchodzony był Festyn Rodzinny. Inicjatorami spotkania była Dyrektor szkoły i Rada Rodziców.
W uroczystości wzięli udział rodzice wraz ze swoimi
pociechami, Dyrektor Szkoły Podstawowej - Janina Dyamentowska wraz z nauczycielami. Na uroczystość przybyli
także zaproszeni goście, a wśród nich: Tomasz Lato - Wójt
gminy Masłów, Andrzej Pedrycz - radny gminy, Edward
Mazur - sołtys Woli Kopcowej, Kazimierz Stachura - prezes OSP Wola Kopcowa wraz z zastępem strażaków. Swoim występem i pięknym śpiewem imprezę uświetnił zespół
„Kopcowianki”, a o jej dalszą oprawę muzyczną zadbał Dj
Robert Rózga.
Ten wyjątkowy czwartek już od południa zapowiadał
się znakomicie. Rodzice czynnie zaangażowali się w przy-

gotowania festynu. Ustawiano stoły, na których czekały
smakołyki dla najmłodszych, rozpalono ognisko i grille.
O godzinie 16.00 plac szkolny zamienił się w krainę zabawy. Dzięki pomocy Dj - a zostały zorganizowane liczne
konkursy, w których brali udział rodzice wraz z dziećmi.
Ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się pokaz strażacki - gaszenie pożaru.
Podziękowania należą się sponsorom festynu: Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Gminy Masłów, Grażynie Zegadło z firmy Cateringowej, państwu Dobrowolskim - właścicielom piekarni z Kielc. Ponad to dziękujemy wszystkim
uczestnikom imprezy za wspólną zabawę oraz wszystkim
zaangażowanym w jej organizację.
Agnieszka Olech

I Puchar Gór Świętokrzyskich Festiwal Biegowy
W dniach 12-14 czerwca na terenie Parku Miniatur i Rozrywki Sabat-Krajno odbył się I Puchar Gór
Świętokrzyskich Festiwal Biegowy.
W drugim dniu Festiwalu odbyły się biegi w kategoriach przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Naszą
gminę reprezentowała ponad 100-u osobowa grupa biegaczy ze szkół w Brzezinkach, Woli Kopcowej, Masłowa
Pierwszego i Mąchocic Kapitulnych. Wielkim sukcesem
było zajęcie I miejsca przez Daniela Piwko z Zespołu Szkół
w Mąchocicach Kapitulnych w kategorii chłopców i II miejsca Klaudii Przeździeckiej również z Mąchocic Kapitulnych
oraz III Diany Dimitrowej z Gimnazjum w Masłowie w kategorii dziewcząt ze szkół gimnazjalnych. Natomiast w kategorii klas I-III Szkół Podstawowych III miejsca w swoich
biegach wywalczyli Julia Brożyna i Kacper Kułak ze Szko-

ły Podstawowej w Masłowie. Wszystkich biegaczy dzielnie
dopingowali Jacek Kowalczyk Dyrektor Departamentu
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego oraz Wójtowie Górna i Masłowa - Przemysław Łysak i Tomasz Lato.
Dodatkowo w tym dniu próbowano pobić rekord
Guinnessa w liczbie osób przebranych za czarownice. Obowiązywał strój składający się z czarnego, spiczastego kapelusza, czarnej peleryny oraz miotły. Czarownice, które
przybyły do Sabatu Krajno zostały bardzo dokładnie policzone, ale niestety rekordu nie udało się pobić. Było ich
574, a rekord wynosi 1607.
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IX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
Udany debiut Orkiestry Dętej z Masłowa na IX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych, który
odbył się w Daleszycach. Na daleszyckim rynku zagrało 260 muzyków.
Daleszyce stają się powiatową stolicą orkiestr za
sprawą burmistrza Dariusza Meresińskiego. Licznie
przybyłą publiczność oraz muzyków przywitał przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jan Cedro. Na scenie
zobaczyć i usłyszeć można było orkiestry dęte z Chmielnika, Bodzentyna, Łopuszna, Strawczyna, Masłowa, Piekoszowa, Daleszyc i Nowin.
Przegląd rozpoczął występ znakomitej Orkiestry
Wojskowej w Radomiu. Dużym zainteresowaniem publiczności cieszył się występ „powiatowej orkiestry
dętej”, którą stworzyli wszyscy muzycy uczestniczący
w przeglądzie. Blisko 260 muzyków zagrało razem trzy
bardzo popularne utwory - „Marsz strażaków” Franciszka Zwolińskiego, „Orkiestry dęte” Haliny Kunickiej
i „Marsz Białe Róże” Willego Lange. Udanym debiutem
może się pochwalić Orkiestra Dęta z Masłowa, która na
powiatowej scenie zagrała m.in. temat przewodni filmu
„Piraci z Karaibów” oraz słynny przebój Michaela Jacksona ”Thriller”. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek chwalił Naszą orkiestrę za

posiadane umiejętności, mimo tak młodego wieku. Muzyków wspierali: Małgorzata Kozubek sołtys Masłowa
Pierwszego - współtwórczyni orkiestry, Ilona Niebudek
dyrektor szkoły im. Jana Pawła II w Masłowie oraz Wójt
Gminy Masłów Tomasz Lato. Opiekunem orkiestry jest
pan Marcin Stojek.
W sierpniu Orkiestra Dęta z Masłowa wyjechała na
Węgry by dać popis swych umiejętności w tamtejszych
miejscowościach m.in. Börcs i Gyor. Życzymy im samych sukcesów.

Przyznano stypendia
dla najzdolniejszych uczniów w gminie Masłów
Uroczyste wręczenie stypendiów za wysokie wyniki w nauce odbyło się 26 czerwca w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach. Nagrodzonych zostało aż 27 uczniów z terenu całej gminy. Te
wyjątkowe dowody uznania wręczył na ręce zdolnej młodzieży Tomasz Lato, wójt gminy Masłów.
Kryteria, według których przyznawano stypendia
określał Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Wyróżnienia pieniężne
otrzymało 27 uczniów z terenu całej gminy Masłów. –
Sam z wykształcenia jestem pedagogiem i wiem jak wiele pracy kosztuje sukces ucznia. Jest to wysiłek przede
wszystkim jego, ale także jego rodziców i wychowawców.
Dlatego gratuluję wszystkim wspaniałej współpracy
i osiągniętych wyników  – mówi Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów. -  Jestem dumny, że mamy w naszej gminie
tak liczne grono ambitnych, młodych ludzi, ponieważ
w dobie mierności pewnych wartości i bylejakości języka, to wielki skarb – dodaje.
Stypendium jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego wysokość ustalił wójt gminy Masłów.
Wyróżnieni uczniowie gimnazjum otrzymali  po 700 zł,
a najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych po 600 zł.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Olech
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Kulinarna uczta w Ciekotach
Naleśniki gryczane z wołowiną przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej zwyciężyły podczas VIII Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego, który odbył się 5 lipca
w słoneczną niedzielę w Ciekotach.
- To była cudowna kulinarna podróż – mówili goście
niedzielnego powiatowego konkursu na najsmaczniejszą potrawę. W Ciekotach  zebrali się miłośnicy wyjątkowego smaku wołowiny, tradycyjnych potraw, wypieków
czy smaków lata zamkniętych w różnego rodzaju nalewkach.

W tym roku jury oceniało 17 potraw przygotowanych przez 10 zespołów reprezentujących gminy powiatu
kieleckiego. Przewodniczącym jury był Mirosław Ciołak
- szef kuchni hotelu „Tęczowy Młyn”, potrawy oceniali
również starosta kielecki Michał Godowski, przedstawicielka kieleckiego starostwa - Wioletta Krzyżanowska
oraz Joanna Karwacka ze Świętokrzyskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Po długich obradach jury za najlepszą potrawę jednogłośnie uznało „Naleśniki gryczane z wołowiną” autorstwa pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej.
- Dzisiejszy konkurs wymagał dużej odwagi, ponieważ wołowina nie jest łatwym do przyrządzenia mięsem– stwierdził Mirosław Ciołak. – Na kilku stoiskach
mogliśmy znaleźć też wina czy nalewki przygotowane
przez zespoły, co mnie bardzo cieszy. Osobiście zachęcam do eksperymentowania z wołowiną przyrządzaną
z winem białym czy czerwonym.
Starosta dodał, że wybór był bardzo trudny, ponieważ każda potrawa była nie tylko smaczna, ale i pomysłowa. Podziękował też wszystkim uczestnikom konkursu
za trud włożony w przygotowanie smacznych specjałów.
– W każdym daniu widać włożone w jego przyrządzenie
serce – stwierdził Michał Godowski. – Miłośnicy dobrej
kuchni mogli przekonać się, że wołowina ma nadzwyczajnie smakowe możliwości, jest krucha, miękka i soczysta niezależnie od sposobu przyrządzenia. Takie też
było popisowe zwycięskie danie.

Barbara Grzesik, przewodnicząca KGW w Woli Jachowej była niezwykle wzruszona zwycięstwem. – Gotujemy od sześciu lat, kierując się zasadą, że ma być tak jak
w domu. Taka też jest nasza potrawa, do której użyłyśmy
młodej wołowinki, bo tylko ona gwarantuje wysoką jakość potrawy – przyznała.
Tomasz Lato, Wójt Gminy Masłów powiedział, że
konkursowe potrawy stają się wizytówką regionu. – Zadanie w tym roku było trudniejsze. Wierzę że potrawa
z wołowiny może reprezentować powiat kielecki w całej
Polsce, by każdy mógł na nowo odkrywać i doceniać jej
smak – stwierdził współgospodarz imprezy.
Zmaganiom kulinarnym towarzyszył XII Powiatowy Przegląd Kapel. Na scenie zaprezentowało się siedem ludowych zespołów, w skład których wchodzą utalentowani i doświadczeni muzycy. Pomimo wyjątkowo
słonecznej aury wszystkie kapele dumnie prezentowały
się na scenie w barwnych strojach ludowych. Na zakończenie, już po wręczeniu wszystkich nagród koncert dała
kapela z Bielin, a solistka Agata Sałata swoim mocnym
głosem wywołała dreszcze u słuchaczy za co dostała
gromki aplauz od ciekockiej publiczności.
Potrawy konkursowe kosztowali także wicestarosta
kielecki – Zenon Janus, członek Zarządu Powiatu - Bogdan Gierada i Józef Szczepańczyk oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Barwinek oraz radni powiatowi Grzegorz Ciepiela, Marian Zarzycki, Zbigniew
Zagdański. Wśród naszych gości obecni byli także: Beata Oczkowicz, wiceminister obrony narodowej, poseł
Jan Cedzyński, wójt gminy Górno, Przemysław Łysak,
dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach - Jacek Kowalczyk.
Agnieszka Olech
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Chorzy i niepełnosprawni spotkali się w Masłowie
W Masłowie odbyło się IX Integracyjne Spotkanie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej pod hasłem „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Piękna
aura sprzyjała imprezie, na którą ściągnęły prawdziwe tłumy.
Inicjatorem corocznych spotkań jest bp Marian
Florczyk. Odbywają się one zawsze tego samego dnia,
w rocznicę wizyty w Kielcach polskiego papieża Jana
Pawła II. Organizatorami przedsięwzięcia są: Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Urząd
Gminy Masłów, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Caritas Kielecka, Wojewódzki Dom Kultury oraz parafia pw.
Przemienienia Pańskiego w Masłowie.

uczyć się miłości do potrzebujących – mówi biskup Marian
Florczyk. – Coroczne obchody pozwalają oderwać się chorym i niepełnosprawnym od dnia codziennego, od zwykłej,
szarej rzeczywistości. Są też świetną okazją do spędzenia
wolnego czasu na świeżym powietrzu w miłym towarzystwie. Cieszymy się, że spotkania cieszą się tak duża popularnością i z każdym rokiem przyciągają coraz więcej gości  
– podkreśla Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów.
Uroczystość zainaugurowała Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana
Piotrowskiego i księdza biskupa pomocniczego Mariana
Florczyka. Wydarzenie zakończyło się wspólnymi zabawami i poczęstunkiem.
Agnieszka Olech

Spotkanie jest okazją do wspólnej modlitwy i integracji. – To bardzo ważna uroczystość, bo skupia setki dzieci
i młodzieży z całego województwa. Sprzyja poznawaniu
się, rozmowom podnoszącym na duchu i wymianie doświadczeń. Jest też dobrym momentem na wspólną modlitwę za naszego papieża Polaka, bo to od niego należy

Trabantowy Sabat
24 lipca w Hostelu „Lubrzanka”w Mąchocicach Kapitulnych rozpoczął się „Trabantowy Sabat
2015”. Zlot, który miał charakter pikniku rodzinnego przyciągnął tłumy zainteresowanych.
Stare Trabanty, Wartburgi, Syreny i Fiaty 126p - ich
widok cieszy pasjonatów i budzi sympatię obserwatorów.

A posiadanie takiego auta, to marzenie wielu miłośników
oldsmobilów. Auta właśnie tych matek zostały zaprezentowane podczas tegorocznego zlotu. – Mój Trabant jest
tu najstarszy, bo pochodzi z 1962 roku. Kupiłem go kilkanaście lat temu, w 2002 roku i wtedy załapałem bakcyla
– wspomina Stanisław Sobieraj, uczestnik zlotu. - Spędziłem w garażu całe godziny czyszcząc go i dopieszczając.
Renowacja trwała aż cztery lata – dodaje.
Czym urzekają stare auta? Mają duszę, swoją historię i zapach. Nie są naszpikowane elektroniką i nowinkami technicznymi. Czasem coś w nich stuka, coś piszczy, ale to właśnie ich urok. - Bywa, że renowacja jest
bardzo czasochłonna i droga, ale efekt zawsze jest warty tej ceny – zapewnia Stanisław Sobieraj. - Bo kto nie
obejrzy się z uśmiechem za starym, pięknie odrestaurowanym Trabantem? Uwielbiam dawać autom drugie
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życie i młodość. Taka podróż w czasie daje mi ogromną
radość – dodaje.
Prawdą jest, że stare krążowniki szos są kapryśne,
zawodne i nieobliczalne, ale dla pasjonata warte więcej
niż milion innych aut. - Jazda starymi autami jest jak narkotyk, raz spróbujesz i przepadłeś - stwierdza Stanisław
Sobieraj. - Uwielbiam te chwile: cisza, spokój, muzyka
w tle. Nikt nie zatrąbi dlatego, że jadę maksymalnie 90
kilometrów na godzinę, a wręcz przeciwnie, uśmiechnie
się i pozdrowi ręką. Poza tym, z nimi jest jak z kobietami
- trzeba je zdobyć i bardzo o nie dbać, a wtedy dają dużo
przyjemności - śmieje się.
Dla właścicieli Trabantów i innych oldsmobilów nie
jest ważne, że ich auta nie mają nawigacji, wielostrefowej klimatyzacji i podgrzewanych lusterek. Każde z tych
aut ma coś więcej - duszę.
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Po prezentacji aut kolekcjonerów, odbył się rajd
krajoznawczy, którego start miał miejsce w Mąchocicach Kapitulnych. Stąd kawalkada starych aut wyruszyła
do Miedzianej Góry, odwiedzając po drodze kilka miejscowości, w tym również gminę Zagnańsk. Rajd zakończył się w niedzielę powrotem do Mąchocic Kapitulnych,
gdzie rozdano nagrody dla zwycięzców poszczególnych
konkurencji, ufundowane między innymi przez Urząd
Gminy w Masłowie. Wójt gminy Masłów, Tomasz Lato,
złożył na ręce organizatorów podziękowania za to, że na
miejsce zlotu wybierają właśnie gminę Masłów, sławiąc
ją tym samym i promując.  
Zlot zorganizowany został pod patronatem stowarzyszenia CAR-TOONTRABANT KLUB POLSKA.
Agnieszka Olech

Masłowska Orkiestra Dęta
zagrała podczas narodowego święta Węgier
Wyjątkowy koncert z okazji Narodowego Święta Węgier, zwiedzanie Budapesztu, miasta Siófok
i Gyor, kąpiel w jeziorze Balaton oraz w basenach termalnych – tak upłynął orkiestrze tygodniowy pobyt
na Węgrzech w Gminie Börcs.
Niecodzienna przygoda uzdolnionej młodzieży
z Masłowa rozpoczęła się 17 sierpnia. To właśnie tego
dnia młodzi muzycy wyruszyli w podróż na Węgry.
Pierwszym miastem, które mieli okazję zwiedzić był Budapeszt, słynący z tysiąca atrakcji i pięknych zabytków.
Przewodnikiem masłowskiej grupy była Joanna Bello,
która zadbała, aby młodzież poznała stolicę Węgier od
najlepszej strony i zobaczyła to, co w niej najpiękniejsze. – Budapeszt jest naprawdę niesamowitym miastem
– mówią uczestnicy wycieczki. – Mnóstwo przeróżnych,
imponujących zabytków, klimatyczne uliczki i kamienice, chcielibyśmy tu jeszcze kiedyś wrócić – dodają.
20 sierpnia Węgrzy obchodzą narodowe święto.
To właśnie z tej okazji Masłowska Orkiestra Dęta dała
pokaz swoich umiejętności muzycznych. Młodzież
rozpoczęła dzień uroczystą Mszą Świętą w klasztorze
w mieście Pannonahalm. Po nabożeństwie muzycy
zwiedzili klasztor i pola lawendy, gdzie mogli odpocząć i nabrać sił do wieczornego koncertu, podczas
którego wykonali popisowe utwory ze swojego repertuaru. Koncert został nagrodzony gromkimi brawami
i owacjami na stojąco. – Możemy być dumni z naszej
młodzieży, bo zagrali świetny koncert – mówi Michał
Kopeć, dyrygent Chóru Masłowianie. – Młodzi muzycy cudownie się zaprezentowali, a tym samym dali
dobre świadectwo o naszej gminie. Dzisiejszy koncert
i cały pobyt na Węgrzech jest zwieńczeniem wysiłku
i ogromu czasu, jaki członkowie orkiestry poświęcają
na próby i ćwiczenia – dodaje.

Po udanym koncercie muzycy udali się na zasłużony wypoczynek nad Jezioro Balaton. Zwiedzili
także letnią stolicę Węgier, miasto Siófok oraz miasto
Gyor. Mogli również wziąć udział w występach profesjonalnych, węgierskich orkiestr. – Atmosfera jest tu
niesamowita – mówią uczestnicy wycieczki. – Wszyscy są bardzo serdeczni i życzliwi. Zostaliśmy bardzo
ciepło przyjęci i mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze będziemy mogli tu przyjechać – zgodnie dodają.  
Po tygodniowym, emocjonującym pobycie na
Węgrzech, muzycy z Masłowskiej Orkiestry Dętej
wrócili z pięknymi wspomnieniami, niezapomnianymi
wrażeniami, nowymi pomysłami i siłami do dalszych
ćwiczeń.
Agnieszka Olech
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Imprezowy maraton w Gminie Masłów
W pierwszy weekend czerwca mieszkańcy gminy Masłów hucznie świętowali Dzień Dziecka. Odbył
się szereg imprez z mnóstwem atrakcji. Były konkursy z nagrodami, występy artystów, pokazy skoków
spadochronowych i wiele, wiele innych. Każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie.
Rodzinny Dzień Sportu
30 maja, w sobotę odbył się Rodzinny Dzień Sportu pod hasłem „Od Maluszka do Staruszka”. Organizatorem spotkania było Centrum Edukacyjne „Szklany
Dom” w Ciekotach. Uczestnicy wzięli udział XXII Biegu Szlakiem Młodych Lat Stefana Żeromskiego. Jego
laureatami w poszczególnych kategoriach zostali: Bartłomiej Lis, Natalia Grzejszczuk, Kacper Kułak, Zuzanna Dziewięcka, Kacper Dragoński, Hanna Silwanowicz,
Dawid Kobyłecki, Klaudia Przeździecka, Bartosz Mańkus, Lidia Fąfara oraz Szymon Bugajski. Serdecznie gratulujemy!
Kolejną atrakcją było podstawowe szkolenie
z „Nordic Walking”, a po nim dla chętnych start na
dwóch trasach o rożnych długościach: 1,5 km i 4 km.  
– Cieszymy się, że mieszkańcy naszej gminy biorą czynny
udział w takich imprezach. To świadczy o dużym zapotrzebowaniu na podobne spotkania, dlatego chcąc wyjść
im naprzeciw staramy się organizować ich jak najwięcej.
Są one świetną okazją do wspólnego spędzania wolnego
czasu i integracji – mówi Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów, który sam wziął udział w biegu na 1500 metrów.

– Dzisiejsze spotkanie ma na celu zachęcenie mieszkańców naszej gminy w każdym wieku, od najmłodszych do
najstarszych, do czynnego uprawiania sportu i ruchu na
świeżym powietrzu. Jest to także niewątpliwa atrakcja
dla dzieci, które przecież teraz obchodzą swoje wielkie
święto – dodaje.
Podczas imprezy, każdy z przybyłych mógł także
obejrzeć prezentację zwierząt egzotycznych: jaszczurek,
węży, czy pająków. Odbył się też występ Teatru Kapitalnego i pokaz filmu profilaktycznego. Impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku, któremu
towarzyszyła muzyka zespołu Tup Tup Dance. O dobry
humor mieszkańców zadbał Kabaret Uniwersytetu III
Wieku.
Dzień Dziecka w Marczakowej Dolinie
Również w sobotę o godzinie 14.00 rozpoczęła się
impreza z okazji Dnia Dziecka zorganizowana przez sołectwo Dolina Marczakowa. Było tam mnóstwo atrakcji.
Dzieci mogły za darmo bawić się w wielkiej dmuchanej
zjeżdżalni i bez końca jeść uwielbianą watę cukrową.
O dostarczenie tych atrakcji zadbał Janusz Obara, radny
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Główną atrakcją, która przyciągnęła tłumy widzów
były skoki spadochronowe oraz pokaz „machania skrzydłami” nisko przelatujących samolotów. Poza tym, można było obejrzeć występy młodych wokalistek i tancerek.
Najmłodsi malowali twarze, bawili się w dmuchanych
zjeżdżalniach i skakali na trampolinie. Policja otworzyła „mini laboratorium kryminalistyczne”, gdzie można
było pobrać i obejrzeć swoje odciski palców.
Miniony weekend w Gminie Masłów bez wątpienia
był wyjątkowy. Obfitował w imprezy z mnóstwem atrakcji i przyciągnął prawdziwe tłumy gości. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym organizatorom i w ich imieniu zapraszamy za rok na kolejne, niezwykłe obchody
Dnia Dziecka!
Agnieszka Olech

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na zajęcia języka angielskiego.
Lekcje rozpoczną się
w II połowie września bieżącego roku
i będą obejmowały
następujące grupy wiekowe:
a zarazem sołtys Marczakowej Doliny. – Chcieliśmy, aby
ten dzień, święto wszystkich dzieci był przez nie na długo zapamiętany – mówi sołtys Janusz Obara. – Cieszymy
się, że tego typu wydarzenia przyciągają tłumy zainteresowanych. Dzięki temu czujemy się docenieni za to,
ile trudu włożyliśmy, aby przygotować tak dużą imprezę
– dodaje.
Wśród obecnych gości była poseł Renata Janik,
a także Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów, który w niezwykły sposób osobiście poprowadził konkursy dla najmłodszych. Wszyscy uczestnicy dostali drobne upominki
i nagrody. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem występów dzieci, które specjalnie na tę okazję przygotowały
pokazy wokalne i recytatorskie.
Wielki Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka na masłowskim lotnisku
31 maja, w niedzielę, na płycie Lotniska w Masłowie odbył się kolejny wielki festyn rodzinny z okazji
Dnia Dziecka. Organizatorem byli strażacy z OSP z Masłowa. – Jesteśmy niezmiernie dumni, że po raz kolejny udało się nam zorganizować tak wspaniałą imprezę
– mówi Piotr Zegadło, Prezes OSP w Masłowie. – Należy podkreślić, że to spotkanie nie przynosi nam finansowych korzyści, wstęp jest wolny dla każdego, a wszystkie atrakcje są bezpłatne. Fundusze na zorganizowanie
pikniku zbieramy przez cały rok i cieszymy się, że udało
nam się zgromadzić ich tyle, aby znowu się tu spotkać
i cieszyć z radości najmłodszych – dodaje.

Przedszkole
Klasy 1 – 3
Klasy 4 – 6
Koszt jednej godziny od jednego dziecka
będzie wynosił 8 zł
Spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć
odbędzie się  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
31 sierpnia (poniedziałek) 2015 roku
o godzinie 17:00 w sali na dole
Zapisów można dokonywać również drogą
telefoniczną do Pani Justyny (prowadzącej
zajęcia) pod numerem: 663 836 503
Jeżeli zbiorą się minimum 10 osobowe grupy
z dalszych miejscowości z terenu gminy
istnieje możliwość zorganizowania zajęć
również w innych filiach GOKiS - u
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Piknik Lotniczy w Masłowie za nami
Tysiące ludzi przyciągnął na Lotnisko w Masłowie Piknik Lotniczy zorganizowany przez Aeroklub
Kielecki i Gminę Masłów. Pokazy lotnicze, szybowcowe i balonowe, skoki spadochronowe, wystawa statków powietrznych oraz mnóstwo atrakcji artystycznych i kulinarnych, a także niespodzianki i konkursy
dla dzieci. Tak 14 czerwca na lotnisku w Masłowie swoje jubileuszowe 70 – lecie istnienia uczcił Aeroklub
Kielecki. To była prawdziwa gratka dla wszystkich fanów lotnictwa!
Punktualnie w południe rozpoczęły się obchody święta
Aeroklubu. Życzenia z okazji jubileuszu złożyli m.in. Jan
Maćkowiak Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Tomasz Lato Wójt Gminy Masłów.  Po oficjalnym otwarciu pikniku i wręczeniu pamiątkowych statuetek
przez prezesa Aeroklubu Adama Kluźniaka, przybyli goście
mogli obejrzeć podniebne akrobacje szybowcem SZD – 50
Puchacz. Zaraz po nim piloci zaprezentowali zrzut wody
przez samolot gaśniczy dromader. Był to bardzo widowiskowy pokaz, na trawie wylądowała tona wody! – Dzisiejsza
impreza to niecodzienna szansa zapoznania się z tajnikami
lotnictwa i obejrzenia dynamicznych i statycznych prezentacji – mówi Adam Kluźniak, Prezes Zarządu Aeroklubu
Kieleckiego.   – Dzięki sprzyjającej aurze widzowie mają
szansę podziwiać na masłowskim niebie umiejętności najlepszych pilotów naszego klubu – dodaje.
Ponad to, można było obejrzeć pokaz akrobacji doświadczonego zespołu Fire Birds. Został także zaprezentowany w locie samolot RDW 5, taki sam, którym leciał Stanisław Skarżyński, pierwszy Polak, jakiemu udało się pokonać
Atlantyk. Widzowie przypatrywali się także lotom: motoparalotnią i balonem. Niewątpliwą atrakcją był również desant
dwunastu spadochroniarzy z samolotu AN 2.
Prawdziwą sensacją była przygotowana przez organizatorów niespodzianka - przybyli śmiałkowie mogli wziąć

udział w szkoleniu i skoczyć w tandemie ze spadochronem
lub skorzystać z lotów widokowych specjalnie do tego przygotowanym samolotem i szybowcem. Ustawiła się długa
kolejka! – Cieszę się, że mamy tu aż tylu sympatyków lotnictwa – mówi Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów. – Jestem
przekonany, że tak wspaniałe wydarzenie, jakim jest ta impreza, odbije się szerokim echem nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy, ale i całej kielecczyzny, ponieważ
przybyła do nas cała rzesza widzów. Oferujemy dzisiaj tak
wiele atrakcji, że na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie
– dodaje.  Wójt podkreślił również bardzo dobrą współpracę pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Aeroklubem Kieleckim, a Gminą Masłów.
Na płycie lotniska zaprezentowano wystawę statyczną.
Udostępniono dla zwiedzających różne rodzaje statków
powietrznych: samoloty, śmigłowce wojskowe, szybowce,
czy motolotnie. Perełką był historyczny Jak 18 z 1952 roku,
a główną atrakcją śmigłowce z pełnym uzbrojeniem 25.
Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Piloci liniowi opowiedzieli, jak zrobić karierę pilota
linii lotniczych i pokazali jak składać spadochron. O wyżywienie gości zadbały Gospodynie z Masłowa, które przygotowały mnóstwo kulinarnych specjałów i przekąsek. Dzieci
mogły wziąć udział w wielu konkursach zorganizowanych
przez Gminę i Aeroklub Kielecki, a także skorzystać z karuzeli, trampolin i różnego rodzaju dmuchawców.
Z całą pewnością to był niezapomniany dzień dla
wszystkich małych i dużych fanów lotnictwa.
Agnieszka Olech
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Biesiada Masłowska przyciągnęła tłumy!
Występy gwiazd, liczne zabawy, konkursy i tańce do później nocy. Te i wiele innych atrakcji czekało
na przybyłych gości 21 czerwca na Żeromszczyźnie, gdzie odbyła się niezapomniana biesiada. Organizatorami tego niezwykłego spotkania byli: Urząd Gminy w Masłowie i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Masłowie, a sponsorem firma Prymat, która na jej organizację przekazała 10 tysięcy złotych.
Impreza rozpoczęła się blokiem przygotowanym dla
dzieci. – Zależało nam, aby w biesiadzie mogli wziąć udział
także najmłodsi mieszkańcy naszej gminy – mówi Krystyna
Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – Dlatego do ich dyspozycji zorganizowaliśmy wesołe
miasteczko oraz animatorów zapewniających wiele atrakcji. Były konkursy z nagrodami, gry i zabawy – dodaje.

Mnóstwo rozrywki i dużą dawkę pozytywnej energii
dostarczyły regaty, czyli „pływanie na byle czym” – rywalizacja pojazdów pływających o Puchar Wójta Gminy Tomasza Lato. Wzięły w nich udział cztery drużyny: OSP Ciekoty, OSP Wola Kopcowa oraz OSP Masłów, która wystawiła
dwie drużyny – juniorską i seniorską. Drużyny zbudowały
swoje tratwy między innymi z beczek, styropianów, desek
i opon samochodowych. Pomysłowość uczestników regat
nie miała granic. Zwycięzcami zmagań zostali druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciekot.
Kolejnym konkursem, jaki został rozstrzygnięty w czasie trwania biesiady były zmagania kulinarne na najlepszą potrawę gminy. W jury zasiedli między innymi goście
z Francji, którzy odwiedzili Masłów w celu nawiązania
współpracy międzygminnej – zastępca mera Naucellois – Pierr Cluzel z żoną Ivet oraz Roger Harrey – Prezes
Stowarzyszenia Artystów w Naucellois.  Zwycięzcą zostało
Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki”, których „Prazoki z grzybami” smakowały komisji konkursowej najlepiej. Miejsce drugie zajęło Koło Gospodyń Wiejskich

„Dolinianki” za „Pierogowe rozmaitości”, a miejsce trzecie
przypadło dla Koła Gospodyń Wiejskich „Lubrzanka” za
„Flaki z kaszą”. Wszystkie trzy pierwsze miejsca reprezentowały gminę Masłów w „Konkursie na Najsmaczniejszą
Potrawę Powiatu Kieleckiego”.
Wielką atrakcją nad ciekockim stawem były liczne
występy muzyczne. Pokaz umiejętności tanecznych i wokalnych dali: dziecięcy zespół folklorystyczny „Czerwone
Jagody” oraz TUP TUP Dance. Dla uczestników imprezy
zaśpiewali znani i lubiani artyści m.in. Przemysław Smolarski, uczestnik telewizyjnego programu „The Voice of
Poland”. O dobry humor gości zadbał Kabaret Golica. Do
tańca w rytmach country porwał publiczność zespół Andrzej i Przyjaciele, a o świetną zabawę zatroszczył się również zespół „Tacy Sami”, który wykonał szereg przebojów
grupy Lady Pank.
Po zmroku rozpoczęły się Sobótki przygotowane przez
Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty”, Teatr Kapitalny oraz Studium Instrumentów Etnicznych. – Chcieliśmy przenieść
widzów w magiczny świat pradawnych obrzędów, mających
zapewnić zdrowie i urodzaj, które były praktykowane w tak
zwaną noc świętojańską - mówi Agnieszka Pietrzyk, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.
Po zakończeniu tego barwnego widowiska rozpoczęła
się dyskoteka i tańce pod gwiazdami, które trwały do późnych godzin nocnych.
Agnieszka Olech
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