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Gmina Masłów nagrodzona statuetką
„Wędrowca Świętokrzyskiego”!
8 października, w Parku Etnograficznym
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, w ramach
Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia
Turystyki, zostały rozdane nagrody marszałka województwa świętokrzyskiego dla najbardziej zasłużonych propagatorów turystyki w regionie. Wśród nagrodzonych znalazła
się gmina Masłów, która otrzymała statuetkę
w kategorii „Gmina Turystyczna”.
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Gmina Masłów nagrodzona statuetką
„Wędrowca Świętokrzyskiego”!
8 października w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, zostały rozdane nagrody marszałka województwa świętokrzyskiego dla najbardziej zasłużonych propagatorów turystyki w regionie. Wśród nagrodzonych znalazła się gmina Masłów,
która otrzymała statuetkę w kategorii „Gmina Turystyczna”.
O tym, że gmina Masłów jest bardzo atrakcyjnym miejscem o każdej
porze roku przekonały się
już rzesze odwiedzających
ją turystów. Najpiękniej
położone miejsca Gór
Świętokrzyskich, liczne
szlaki turystyczne piesze
i rowerowe, a także dobrze zorganizowane stoki
narciarskie czy lotnisko
sportowe, to tylko niektóre z atrakcji jakie oferuje
gmina swoim gościom.
Jej walory turystyczne
zostały dostrzeżone przez
Zarząd
Województwa
Świętokrzyskiego, który
przyznał jej prestiżową
nagrodę,
„Wędrowca
Świętokrzyskiego” w kategorii „Gmina Turystyczna”.
Statuetkę z rąk Grzegorza Galuszki i Jana
Maćkowiaka
odebrał
Tomasz Lato, wójt gminy Masłów. – Statuetkę
traktuję jako wyróżnienie
dla wszystkich przedsiębiorców, samorządowców, stowarzyszeń i osób
działających przez lata na
rzecz szeroko rozumianej turystyki na terenie
gminy Masłów. Jest to
również doping dla mnie
i obecnej Rady Gminy do
dalszych działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury turystycznej –
mówi Tomasz Lato, wójt
gminy Masłów. - Statuetka potwierdza fakt, że warto nas
odwiedzić i przekonać się, że mamy turystom wiele do
zaoferowania.  Przyjezdni goście mogą zwiedzać okolicę
pieszo lub rowerem pokonując piękne widokowo, górskie
trasy. Dla spacerowiczów są tu ścieżki dydaktyczne ozna-

kowane przez Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej.
Należy
również wspomnieć, że
przez gminę Masłów
przebiega główny, czerwony szlak turystyczny
regionu.
Niewątpliwą
gratką dla miłośników
lotnictwa i szybownictwa
jest lotnisko Aeroklubu
w Masłowie. Na terenie
gminy funkcjonuje dobrze przygotowana baza
noclegowa, są tu liczne hotele, pensjonaty,
schroniska i domy wczasowe. Kwitnie również
turystyka prozdrowotna,
choćby w Pensjonacie
Wczasowo-Leczniczym
Margaretka Świętokrzyska w Brzezinkach. Aktywni turyści z pewnością
nie będą narzekać na
nudę, ponieważ gmina
Masłów ma im wiele do
zaoferowania – podkreśla wójt.
Światowy Dzień Turystyki w województwie
świętokrzyskim obchodzony jest już po raz siedemnasty. To coroczne
święto turystów, osób aktywnych, ale także tych,
którzy przyczyniają się do
rozwoju turystyki w ramach działań samorządowych, gospodarczych
i społecznych. W trakcie
jego obchodów podsumowane są podejmowane przez nich działania i uhonorowane te najefektywniejsze. Organizatorami tegorocznych obchodów byli:
Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Marszałek Województwa.
Agnieszka Olech
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Kolejne inwestycje w gminie Masłów
Ukończenie budowy kanalizacji w Mąchocicach Kapitulnych, budowy oświetlenia boiska w Zespole Szkół
w Mąchocicach Kapitulnych oraz wyłożenie kostki brukowej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Kopcowej – to kolejne inwestycje poczynione na terenie gminy Masłów, które mają za zadanie poprawić jakość życia mieszkańców.
Kanalizacja w Mąchocicach Kapitulnych
W Mąchocicach Kapitulnych ukończono budowę
kolejnego odcinka kanalizacji. Powstało 15 km kanału,
który wejdzie w skład powstającego systemu kanalizacyjnego w gminie Masłów. - Prace budowlane są prowadzone w ramach unijnego Projektu Kompleksowej Ochrony
Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej – mówi Tomasz
Lato, wójt gminy Masłów. - Ich całkowity koszt to 197 mln
zł. W naszej gminie powstanie aż 78 km kanalizacji, 7 pompowni i 16 km wodociągu. Liczymy na to, że przy dobrej
współpracy z Wodociągami Kieleckimi czynności odbiorowe potrwają nie dłużej niż do końca tego roku i od przyszłego mieszkańcy gminy będą mogli już korzystać z całego
nowopowstałego systemu kanalizacyjnego – dodaje.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 20 tyś. zł. Budowę
sfinansował Urząd Gminy Masłów.

Oświetlenie boiska
Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych zyskał
nowe oświetlenie boiska. 2 października została podpisana umowa z wykonawcą prac budowlanych, firmą
Weprel z Mąchocic Kapitulnych, która dokonała montażu oświetlenia. – Przy boisku powstało aż sześć punktów świetlnych wraz ze sterowaniem, czyli włącznikami
czasowymi i zmierzchowymi – mówi Dariusz Korczyński, kierownik referatu budownictwa i gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Masłów. – Prace zostały zakończone, a więc młodzież już może korzystać z boiska
nawet po zmroku – dodaje kierownik.

Nowa kostka brukowa dla OSP w Woli Kopcowej
Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Kopcowej zakończyły się prace brukarskie. Zostało tam
położone w sumie ok. 430 m2 kostki brukowej. – Dzięki
tym pracom powstał nowy, wygodny podjazd, parking
i chodniki – mówi kierownik Korczyński. – 5 października podpisaliśmy umowę z wykonawcą, firmą „Transport
i usługi koparką” Bogusław Kułak z Masłowa Drugiego,
który już zakończył prace budowlane – dodaje.
Koszt inwestycji wyniósł prawie 30 tys. zł. Budowa
została sfinansowana w całości przez Urząd Gminy Masłów.
Agnieszka Olech

Udogodnienia dla przedsiębiorców
Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy masłowscy rajcy podjęli niezwykle ważną uchwałę dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Masłów. Przez najbliższe dwa lata ci przedsiębiorcy, którzy
spełniają wymagane kryteria kwalifikacyjne będą zwolnieni od podatku od nieruchomości.
Uchwała w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców
prowadzących
działalność gospodarczą na terenie
gminy Masłów, która została podjęta podczas XIV Sesji Rady Gminy Masłów z pewnością ucieszy tutejszych inwestorów. Od podatku
będą zwolnieni ci przedsiębiorcy,
którzy posiadają nowo wybudowane
budynki oraz nowo nabyte grunty.
O wolnienie od podatku będą mogli ubiegać się także właściciele budynków, budowli i gruntów, które do

tej pory nie były wykorzystywane do
prowadzenia działalności gospodarczej.
Zwolnienie dotyczy wyłącznie
nieruchomości na które poniesiono
udokumentowane nakłady finansowe nie wcześniej niż w 2014 roku.
- Kwalifikują się tu nakłady finansowe poniesione na zakup gruntów,
budynków, budowli, a także budowę
nowych i rozbudowę już istniejących
zabudowań – podkreśla Tomasz
Lato, wójt gminy Masłów. - Zwolnienie od podatku obowiązywać bę-

dzie przez okres dwóch lat, chyba,
że poniesione nakłady przekroczyły kwotę 300 tysięcy złotych, wtedy
ten okres wydłuży się do pięciu lat.
Mamy nadzieję, że to udogodnienie
zachęci przedsiębiorców do prowadzenia inwestycji w naszej gminie i tym samym pobudzi jej sektor
przedsiębiorczości – dodaje wójt.
Wnioski o zwolnienie z podatku
można składać w Urzędzie Gminy
Masłów.
Agnieszka Olech
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Remonty dróg
na najbardziej niebezpiecznych odcinkach
Gmina Masłów przy współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg rozstrzygnęła przetarg na inwestycje na drogach powiatowych w naszej gminie. Oznacza to, że gminna infrastruktura drogowa stanie się bardziej komfortowa i bezpieczniejsza w użytkowaniu. Prace rozpoczęły się w październiku.
Planowane prace będą prowadzone w trzech miejscach. Jednym z nich będzie ul. Krajobrazowa w Masłowie Drugim. – Zostanie tu poprawiona nawierzchnia
na istniejącej już drodze – mówi Dariusz Korczyński,
kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Masłów. – W planach jest
wyrównanie i utwardzenie poboczy na łącznej długości
400 metrów. Z pewnością przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych, rowerzystów jak
i kierowców. Zostanie tu także położona nawierzchnia
bitumiczna, co poprawi komfort użytkowania drogi –
dodaje kierownik.
Prace poprawiające jakość dróg będą prowadzone
także w Mąchocicach – Scholasterii i w Barczy. – W Mąchocicach - Scholasterii podobnie jak w Masłowie Drugim zostaną wyrównane i utwardzone pobocza – mówi
Dariusz Korczyński. – W Barczy prace będą prowadzone na skrzyżowaniu z drogą gminną. W obydwu miejscowościach zostanie położona powierzchnia bitumiczna –
dodaje. Wójt gminy Masłów podkreśla, że priorytetem
prac jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
- Prace w tych  newralgicznych i niebezpiecznych miejscach są niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu – mówi Tomasz Lato. – Prace na drogach

prowadzone są dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym i dotyczą one najbardziej niebezpiecznych miejsc
na drogach. Mam świadomość dużych potrzeb i remonty nawet na najmniejszych odcinkach poprawiające bezpieczeństwo i  komfort kierowców są dla mnie i radnych
bardzo ważne – podsumowuje wójt.
Prace rozpoczęły się w październiku, zakończenie
w listopadzie tego roku. Całkowity koszt ich wykonania
wyniesie 164 tys. zł. Gmina Masłów pokryje połowę tej
kwoty, natomiast drugą połowę sfinansuje powiat kielecki.
Agnieszka Olech

W Masłowie odbyły się Warsztaty w ramach
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
W ramach projektu pod nazwą „Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje obowiązek” w Masłowie odbyła
się pierwsza część dwudniowych warsztatów dla trzydziestu osób. Projekt skierowany jest do członków kół
gospodyń wiejskich z terenu gminy Masłów i ma na celu podniesienie poziomu umiejętności dotyczących
przyśpiewu i tańców ludowych oraz podniesienia poziomu wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków
zewnętrznych na kulturę ludową.
Wniosek o pozyskanie mikrodotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich został zgłoszony przez grupę
inicjatywną pod nazwą „Dobra energia”. Dzięki temu w Masłowie odbyła się pierwsza część dwudniowych
warsztatów, w których wzięli udział
członkowie kół gospodyń wiejskich z
terenu gminy Masłów. – W ramach
projektu zaplanowano dwa rodzaje warsztatów, które rozpoczną się
17 października – mówi Agnieszka
Borycka, lider grupy nieformalnej

realizującej projekt. – W czasie ich
trwania, pierwszego dnia trzydzieści
osób ćwiczyło głos oraz pieśni i przyśpiewki ludowe, typowe dla kielecczyzny. Drugiego dnia warsztatów
uczestnicy poznali kroki podstawowe, figury w parze, tańce zespołowe
oraz ruch podczas występów. Ponadto trener podpowiedział jak opanować tremę przed pokazami – dodaje
lider.
Z uczestników warsztatów zostanie wyłonione 15 osób, które będą

uczestniczyć w drugiej części projektu.
W jej ramach, w listopadzie odbędzie
się dwudniowe szkolenie mówiące
o tym, w jaki sposób stowarzyszenia
mogą pozyskiwać środki zewnętrzne
na działania kulturalne. Nauczą się
także jak założyć stowarzyszenie oraz
jak przygotować statut.
W ramach warsztatów planowane jest również spotkanie założycielskie stowarzyszenia, które będzie
działać w zakresie kultury ludowej.
Agnieszka Olech
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Masłów z mocnym akcentem
na dożynkach powiatowych
30 sierpnia w gminie Sitkówka – Nowiny odbyły się Dożynki Powiatu Kieleckiego. Wzięło w nich udział dziewiętnaście gmin, w tym również gmina Masłów. Tegorocznym najpiękniejszym wieńcem dożynkowym naszej
gminy był wieniec wykonany przez Zespół „Dąbrowianki” i to właśnie on został zaprezentowany w Nowinach.
Obchody święta plonów rozpoczęły się uroczystą
mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym p.w.
Chrystusa Odkupiciela w Nowinach. Następnie barwny
korowód przemaszerował na stadion sportowy Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach. Po przekazaniu
gospodarzom chleba wypieczonego z tegorocznego ziarna
przez starostów dożynek, Renatę Błaszczyk ze wsi Górki w gminie Pierzchnica oraz Grzegorza Kasperka z Woli
Murowanej w gminie Sitówka-Nowiny, odbył się nawiązujący do tradycji, przeplatany przyśpiewkami i tańcem
obrzęd dożynkowy. Następnie zostały zaprezentowane
wieńce dożynkowe. – Wszystkie wieńce zgodnie z tradycją
muszą mieć kształt korony i zawierać cztery zboża: żyto,
pszenicę, jęczmień i owies. – mówi Agnieszka Pietrzyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.
- Naszą gminę reprezentował wieniec, który wygrał rywalizację gminną na najpiękniejszy z nich. Wykonały go panie
z Zespołu Dąbrowianki – dodaje. Wraz z „Dąbrowiankami” naszą gminę reprezentowali: Tomasz Lato, wójt gminy Masłow, Monika Dolezińska – Włodarczyk, wice wójt,
Zbigniew Zagdański, sekretarz, Teodora Jagiełło, radna
gminy i Marian Zarzycki, radny powiatowy.

Podczas tegorocznych dożynek odbył się szereg
konkursów, między innymi kolejna już, ósma edycja Powiatowego Konkursu na Najpiękniejsze Gospodarstwo
Agroturystyczne. Do zmagań zakwalifikowała się Wanda Bahyrycz z gminy Masłów. Komisji konkursowej tak
spodobało się jej gospodarstwo, że nagrodzili je wyróżnieniem. Laureatce osobiście gratulowali wójt Tomasz
Lato, starosta Michał Godowski i wicestarosta Zenon
Janus. – Jestem dumny, że to właśnie w naszej gminie
znajduje się jedno z najpiękniejszych gospodarstw agroturystycznych powiatu kieleckiego – mówi Tomasz Lato,
wójt gminy Masłów. – Wyróżnienie zdobyte przez panią
Wandę Bahyrycz niewątpliwie przyczyni się do promocji
Masłowa i jego malowniczych okolic – dodaje.
Organizatorami Dożynek Powiatu Kieleckiego byli:
Michał Godowski, Starosta Kielecki oraz Sebastian Nowaczkiewicz, Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objęli: Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Bożentyna Pałka – Koruba, Wojewoda Świętokrzyski.
Agnieszka Olech

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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Dożynki parafialne w Domaszowicach
z wieloma atrakcjami
Występy artystyczne, kuchnia parafialna, grill, dmuchane zjeżdżalnie, występy klaunów, pokaz strażacki,
gry i konkursy dla całych rodzin – te i wiele innych atrakcji czekały na przybyłych gości 30 sierpnia podczas
V Festynu Rodzinnego w Domaszowicach. Organizatorem spotkania był ks. proboszcz Dariusz Sieradzy wraz
z kościelnym Edwardem Papieżem.
Obchody corocznego święta plonów parafii w Domaszowicach rozpoczęły się uroczystą
mszą świętą polową, odprawioną przez ks. Dariusza Sieradzy,
proboszcza parafii kościoła Błogosławionego Wincentego Kadłubka. Podczas nabożeństwa
wierni wspólną modlitwą dziękowali za tegoroczne zbiory.
Następnie rozpoczęły się obchody dożynkowe obfitujące w moc
atrakcji zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych uczestników zabawy.
Najmłodsi parafianie mogli
korzystać z darmowej, dmuchanej zjeżdżalni, a także obejrzeć
występy klaunów. Chętni brali udział w wielu atrakcyjnych
grach i konkursach. Policjanci
zadbali o edukację dzieci i uczyli
je, jak bezpiecznie zachowywać
się na drodze. Do festynu włączyli się także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Mąchocice Kapitulne, którzy z myślą
o najmniejszych milusińskich
dali widowiskowy pokaz   gaszenia zaimprowizowanego pożaru
W specjalnie przygotowanej polowej kuchni parafialnej
przygotowywane były przeróżne
smakołyki między innymi: bigos,
żurek, wędzona ryba. Był też
grill i upieczone specjalnie na tę
okazję ciasta. Uczestnicy festynu za symboliczną opłatą mogli
kosztować wszystkich smakołyków. Zebrane przez kuchnię pieniądze zostaną przekazane na budowę nowego kościoła.
O artystyczną część festynu zadbali członkowie zespołów folklorystycznych, którzy zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne. Wystąpili między innymi:
„Domaszowianki”, „Bęczkowianie”, „Wolanki” i inni
uzdolnieni artyści. - To niezapomniany festyn w historii
Domaszowic, ponieważ w tym roku sprzyja nam zarówno pogoda jak i tłumnie przybyli goście – mówi Artur
Lis, sołtys Domaszowic. – Atmosfera jest niesamowita,

mieszkańcy chętnie biorą udział w konkursach i zabawach, korzystają z polowej kuchni i oglądają liczne pokazy i występy artystyczne. Cieszymy się, że inicjatywa
księdza proboszcza została tak chętnie przyjęta i już na
trwałe wrosła w kalendarz gminnych imprez – dodaje
sołtys.
Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą przy
dźwiękach granych przez Zespół „Sonata band”.
Agnieszka Olech
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Rynek Pracy w Powiecie Kieleckim
W ciągu ostatnich 10. lat stopa
bezrobocia w powiecie kieleckim obniżyła się z 28,9% (styczeń 2005 r.)
do 16,7% (czerwiec 2015 r.). Coraz
mniej osób rejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach za to
coraz szybciej przybywa ofert zatrudnienia. Dla porównania w roku 2005
PUP w Kielcach dysponował 2466
ofertami pracy a w 2014 roku było
ich już 7230. To zaś oznacza, że firmy
chętnie inwestują na terenie powiatu kieleckiego. Ponadto jak wynika
z danych GUS na terenie powiatu
kieleckiego w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił znaczący wzrost liczby przedsiębiorstw: 2005 r. - 11.779,
2010 r. - 13.955 a 2014 r. 15.466. Dane
te jednoznacznie świadczą o sprzyjających warunkach gospodarczych dla
rozwoju rynku pracy na terenie powiatu kieleckiego.
Dane Powiatowego Urzędu Pracy
w Kielcach dotyczące ilości osób bez-

robotnych zarejestrowanych w Urzędzie jednoznacznie pokazują również
znaczący ich spadek. Obecnie osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
w PUP w Kielcach jest 11.865. Dla
porównania w analogicznym okresie
roku 2005 było ich 21.879 a w 2010 r.
14.275. Pokazuje to, że wszystkie podejmowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Kielcach działania aktywizacyjne zmierzały i zmierzają do polepszania sytuacji na lokalnym rynku
pracy. Dzięki racjonalnemu wykorzystywaniu i rozdysponowaniu środków
publicznych, w tym z Europejskiego
Funduszu Społecznego przez PUP
w Kielcach największe ożywienie na
lokalnym rynku pracy powiatu kieleckiego widoczne jest w ostatnich
pięciu latach. Stopa bezrobocia w tym
okresie spadła o 3,1% i wynosi jak wynika z danych GUS 16,7% na terenie
powiatu kieleckiego (dane na koniec
czerwca 2015 r.).

Obecna sytuacja na runku pracy powiatu kieleckiego jest najlepsza
w swojej historii. Powiatowy Urząd
Pracy w Kielcach mając na względzie dalszy rozwój lokalnego rynku pracy uruchomił kolejne środki
finansowe celem aktywizacji osób
bezrobotnych i udzielania wsparcia
dla przedsiębiorców. Szczególny nacisk będzie kładziony na podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych
oraz wspieranie pracodawców celem
podwyższania umiejętności swoich
pracowników w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.
Ponadto wychodząc na przeciw
oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców powiatu kieleckiego PUP
w Kielcach utworzył Lokalne Punkty
Informacyjno-Konsultacyjne na terenie 14 gmin powiatu celem ułatwienia dostępu do świadczonych usług.
Małgorzata Stanioch
- Dyrektor PUP Kielce

Skierowania po odbiór paczek żywnościowych
w masłowskim GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie wydał już 249 skierowań po odbiór paczek żywnościowych,
na podstawie których pomoc otrzymało 680 osób. Pomoc skierowana jest do osób i rodzin, które znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Skierowania po odbiór paczek
żywnościowych wydawane są w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” dystrybuowanych przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Mąchocice - Scholasteria i Ciekoty pod nazwą „Żeromszczyzna”. - Z pomocy w postaci paczki
żywnościowej mogą skorzystać osoby
spełniające określone kryteria kwalifikujące do statusu osoby najbardziej
potrzebującej – mówi Edyta Domagała, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Masłowie. – Są
to osoby i rodziny spełniające kryteria
określone w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania

z pomocy społecznej, czyli 951 zł dla
osoby samotnie gospodarującej i 771
zł dla osoby w rodzinie – dodaje kierownik.
Wśród wydawanej żywności
znajdują się następujące produkty:
cukier, mleko, olej, klopsy, mielonka w puszce, dżem, kasza jęczmienna, makaron świderki, płatki kukurydziane. W najbliższych dostawach
planowane są również: kawa zbożowa, ser żółty, ser topiony, groszek
z marchewką, koncentrat pomidorowy, sok jabłkowy, ryż biały. -   Żywność jest wydawana w poniedziałki
w godz. 14.00 - 18.00 i środy w godz.
8.00 - 12.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym
przy ul. Jana Pawła II 1 z wejściem

od boiska – informuje Edyta Domagała. - Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą
mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych
dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego – dodaje kierownik.
Dotychczas dostarczono ponad
19 ton żywności dla potrzebujących
mieszkańców gminy Masłów. Planowana jest dostawa kolejnych 21
ton. Żywność dystrybuowana będzie
do końca lutego 2016 roku. Osoby
zainteresowane, spełniające kryterium dochodowe prosimy o kontakt
z GOPS pod nr tel. 41 311 08 70.
Agnieszka Olech
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Dzień Edukacji Narodowej w „Szklanym Domu”
14 października przypada polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego – Dzień Edukacji Narodowej. Z tej
okazji w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach spotkali się pracownicy oświaty z terenu gminy
Masłów. To było bardzo emocjonujące wydarzenie.
Najserdeczniejsze życzenia przybyłym gościom złożył Tomasz Lato - wójt gminy Masłów, Monika Dolezińska - Włodarczyk - wice wójt gminy Masłów, Sylwester
Wojtyna - przewodniczący Rady Gminy Masłów, Janina
Furmanek - Prezes Zarządu Oddziału Międzygminnego
powiatu kieleckiego Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Kielcach oraz Teodora Jagiełło - radna gminy Masłów.
Podziękowania za podejmowany trud pedagogiczny, wychowawczy i opiekuńczy wójt, w formie nagród złożył na
ręce dyrektorów szkół oraz nauczycieli wyróżnionych za
ich pracę w roku 2014/2015, wśród nich również pedagogom szkolnym. Uroczystość uświetnił recital Alicji Rozbarskiej oraz występ uczennic z Masłowa.
Uroczystość była również okazją do spotkania
emerytowanych nauczycieli, dyrektorów i pracowników
obsługi. Po części oficjalnej i artystycznej odbyło się
spotkanie przy kawie, podczas którego w miłej atmosferze toczyły się rozmowy o historii oświaty i szkół oraz
z uśmiechem na twarzy wspominano dawne lata.

Warto przypomnieć, że Dzień Edukacji Narodowej
obchodzony jest od 1982 r., a ustanowiony został w 1972
r. jako Dzień Nauczyciela. Święto upamiętnia kolejne
rocznice powołania Komisji Edukacji Narodowej. Z tej
wyjątkowej okazji, wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym i obsługi placówek oświatowych, Tym,
którzy na co dzień stają przed
trudnym zadaniem przekazania
wiedzy, nauczania i wychowania,
życzymy wytrwałości i satysfakcji
z wykonywanej pracy oraz tego,
abyście codziennie inspirowali
swoich podopiecznych do robienia niezwykłych, wielkich rzeczy
i uczyli jak porażki przekształcać
w sukces.
Agnieszka Olech

Jedzenie w szkołach i przedszkolach
może być zdrowe i smaczne!
O tym, że jedzenie przygotowane z pełnowartościowych składników i w zdrowy sposób może smakować przekonali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. 1 września weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która wyeliminowała z placówek śmieciowe jedzenie. Celem zapisu jest
uświadomienie uczniom i ich rodzinom, na czym polega zdrowe odżywianie. Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Brzezinkach wraz Agencją Rynku Rolnego wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom postarali się, aby
podopieczni placówki byli świadomymi konsumentami i zorganizowali dla nich profesjonalne warsztaty kulinarne.
Nowe przepisy zrewolucjonizowały sprzedaż
w szkolnych sklepikach, ale również sposób przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych i przed-

szkolnych. Znacznie ograniczono możliwość używania
składników zawierających cukier i substancje słodzące.
Zostały także wyeliminowane produkty z dużą zawarto-
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ścią tłuszczu i soli, czyli te, które są główną
przyczyną otyłości. Jedzenie przygotowywane jest ze zdrowych składników, bogatych w wapń. Promowane jest także spożywanie owoców i warzyw oraz picie wody
zamiast napojów słodzonych. Ograniczono
również posiłki smażone na rzecz gotowanych. Poza tym, przynajmniej raz w tygodniu dzieci będą jeść rybę.
W związku z wprowadzonymi zmianami, w Szkole Podstawowej w Brzezinkach
odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci
z klas I – III zorganizowane przez Agencję
Rynku Rolnego z Kielc. – Chcemy uświadomić naszym podopiecznym jak niezwykle
ważny dla zdrowia jest   dobór odpowiednich składników spożywczych oraz sposób ich przygotowania – mówi Zbigniew Długosz, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Brzezinkach. – Poprzez zajęcia chcieliśmy dać wyraźny sygnał, że tłuste i słodzone potrawy
są przyczyną otyłości, a w efekcie szeregu chorób z nią
związanych. Uczniowie uczestniczyli więc w prezentacji multimedialnej i w ćwiczeniach praktycznych,   czyli
w przygotowywaniu zdrowych posiłków. Zajęcia prowadził kucharz z kilkunastoletnim stażem, Dawid Zagrzywiec. Opowiedział dzieciom, jaka jest zdrowa żywność,
co powinny jeść, a co jest dla nich szkodliwe – dodaje.
Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna,
podczas której dzieci uczyły się jak zdrowo gotować.
Zajęcia uświadomiły im, że to co zdrowe, może także
świetnie smakować. - Dla naszych uczniów była to wspaniała lekcja gotowania – mówi dyrektor szkoły. - Dzięki
warsztatom mogli utrwalić sobie zdrowe nawyki żywie-
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niowe, poznać zdrowe produkty, zasmakować warzyw
i owoców. Wierzę, że warsztaty zachęcą dzieci i ich rodziny do wspólnego przygotowywania pełnowartościowych posiłków i wyeliminowania z domu śmieciowego
jedzenia – podsumowuje dyrektor.
W pozostałych szkołach na terenie Gminy Masłów
także został położony nacisk na zdrowe żywienie dzieci
i młodzieży. W każdej z nich działa stołówka, w której
serwowane są zrównoważone odżywczo posiłki. Ponad
to od 1 października w każdej szkole przygotowywane są
pełnowartościowe śniadania dla chętnych uczniów.
Nowe przepisy żywieniowe obowiązują we wszystkich typach szkół, od podstawowych po ponadgimnazjalne oraz w przedszkolach. Zgodnie z zapisami śmieciowe jedzenie zniknęło z nich w raz z pierwszym dniem
roku szkolnego 2015/2016.  
Agnieszka Olech

W „Szklanym Domu” będzie ciekawie
O Żeromskim od A do Z, promocja książki Jerzego Daniela „Wierni sobie”, zorganizowana wycieczka do
Warszawy na grób Stefana Żeromskiego, wernisaż wystawy fotografii doktorantek w zakresie sztuk pięknych,
koncert Báthory – Bem – Balatonboglár, czy Mikołajki dla dzieci – to tylko niektóre z atrakcji jakie czekają
na gości w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach w nadchodzących miesiącach.
25 października odbędzie się spotkanie z cyklu „O Żeromskim od A do Ż”. Będzie dotyczyło kobiet w życiu
i twórczości Stefana Żeromskiego i opowie o nich Józef
Bednarowski.
W dniach 25 - 31 października gościmy w gminie dziecięcą  grupę sportowców z Londynu, członków  Magic
Football Academy. W programie wizyty przewidziane są
spotkania i mecze integracyjne z dziecięcymi drużynami
piłki nożnej z gminy Masłów.
14 listopada Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” zaprasza na promocję książki Jerzego Daniela „Wierni sobie”. W ten sposób zostanie uczczona 90, jubileuszowa
rocznica śmierci Stefana Żeromskiego.
20 listopada odbędzie się wycieczka do Warszawy na
grób Stefana Żeromskiego. Informacja i zapisy w CE
„Szklany Dom” pod nr tel. 41 3112128.

28 listopada odbędzie się wernisaż Wystawy fotografii doktorantek w zakresie sztuk pięknych w Instytucie
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Tego samego dnia o godz.18 wyjątkowy koncert Báthory – Bem – Balatonboglár, opowieść muzyką
ludową o przyjaźni polsko-węgierskiej w wykonaniu zespołu Hungarian FolkEmbassy. Wstęp wolny.
6 grudnia dla najmłodszych mieszańców naszej gminy odbędą się Mikołajki. Zapraszamy od godziny 14.
W programie przewidziany jest spektakl „Kopciuszek”
w wykonaniu teatru nauczycieli z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych.
Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Olech
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Spotkania z mieszkańcami
w sprawie funduszy sołeckich
Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć
służących poprawie życia mieszkańców. W gminie Masłów dobiegły końca spotkania sołeckie, na których
zapadły decyzje, na jakie cele zostaną przeznaczone.
Aktualnie w gminie Masłów każde sołectwo otrzymuje do własnej dyspozycji środki z budżetu gminy,
w wysokości ustalonej w oparciu o ustawę o funduszu
sołeckim.  Co roku w poszczególnych sołectwach odbywają się zebrania, na których mieszkańcy sami decydują
na co przeznaczyć otrzymane fundusze.
W Mąchocicach Kapitulnych podjęto decyzję, że
zostaną zrealizowane następujące zadania: zakup ławek
parkowych na teren wokół ZS w Mąchocicach Kapitulnych, doposażenie OSP Mąchocice Kapitulne, doposażenie KGW „Lubrzanka” oraz doposażenie Grupy
Artystycznej „Golica”. W Brzezinkach zdecydowano
zrealizować następujące zadania: doposażenie w stroje
sportowe i sprzęt MSS Klonówka, wyposażenie w stroje i sprzęt dla OSP w Brzezinkach, doposażenie placu
zabaw przy szkole. W Barczy podjęto decyzję o przeznaczeniu całości funduszu sołeckiego na zadanie ocieplenia stropu i ścian zewnętrznych budynku świetlicy
wiejskiej. W Dolinie Marczakowej zdecydowano zakupić rzutnik z oprogramowaniem i montażem, zmywarkę, ekran, kable do zasilania w energię elektryczną oraz
doposażyć świetlicę. W Dąbrowie całą kwotę funduszu
sołeckiego przeznaczono na wyposażenie świetlicy wiejskiej. W Wiśniówce podjęte będą następujące zadania:
zabudowa na ulicach osiedlowych dwóch progów zwalniających, doposażenie placu zabaw, doposażenie świetlicy wiejskiej. W Domaszowicach cała kwota funduszu
zostanie przeznaczona na zadanie doposażenia świetlicy
– Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”.
W Masłowie Drugim dzięki funduszowi sołeckiemu
zostaną zrealizowane następujące zadania: wyłożenie
kostką drogi do altany na terenie placu zabaw, zakup
słupków do piłki siatkowej na boisku przy placu zabaw,
zakup kosiarki żyłkowej, doposażenie świetlicy w sprzęt
sportowy w dawnym budynku szkoły, uszycie strojów
dla KGW „Nove”, zapewnienie instruktora muzyki dla
KGW „Nove”. W Woli Kopcowej zdecydowano opracować projekt rozbudowy placu zabaw oraz zakupić i zamontować urządzenia, zakupić torbę medyczną i deskę
ratunkową dla OSP Wola Kopcowa, wyposażyć budynek
strażnicy OSP Wola Kopcowa, doposażyć OSP Wola
Kopcowa w sprzęt strażacki i umundurowanie, uzupełnić stroje dla KGW Wola Kopcowa. W Ciekotach mieszkańcy postanowili zrealizować następujące zadania:
zakup wraz z montażem bramy garażowej do budynku strażnicy OSP Ciekoty, doposażenie w sprzęt OSP
Ciekoty, doposażenie w stroje Zespołu Pieśni i Tańca
Ciekoty, bieżące utrzymanie wokół świetlicy w Ciekotach. W Masłowie Pierwszym planowana jest realizacja

następujących zadań: wznowienie granic drogi gminnej
wewnętrznej w Podklonówce, zakup butów dla Chóru
„Masłowianie”, wykonanie projektu oświetlenia ul. Lotniczej, doposażenie Orkiestry Dętej w stroje, doposażenie OSP Masłów Pierwszy w sprzęt i umundurowanie, opracowanie projektu doposażenia placu zabaw na
Podklonówce oraz zakup i montaż urządzeń do zabaw.
W Mąchocicach - Scholasterii w trakcie zebrania zdecydowano o przeznaczeniu całości funduszu sołeckiego na
2016 rok na zadanie dokończenia budowy drogi gminnej wewnętrznej do pól w Mąchocicach - Scholasterii.
– Wszystkie zebrania przebiegły bardzo sprawnie – zapewnia Tomasz Lato, wójt gminy Masłów. – Mieszkańcy podjęli szereg ważnych dla ich małych społeczności
decyzji. Demokracja i samorząd polega bowiem na tym,
że mieszkańcy powinni brać czynny udział w składaniu
propozycji, rozważaniu ich i finalnie głosowaniu, jakie
zadania chcą realizować. Jest to świetna próba i lekcja
małej demokracji. Mieszkańcy często stoją przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ potrzeby są ogromne,
a fundusze niestety ograniczone. Bywa, że zdania są podzielone, ale w efekcie końcowym zawsze udaje się dojść
do porozumienia. W taki właśnie sposób ustala się pilne
potrzeby i cele, na które mają być przeznaczone pieniądze – dodaje wójt. – Łącznie na fundusz sołecki na 2016
rok zostanie przeznaczone niemal 256 600 zł, z czego
dotacja z budżetu państwa w roku następnym może wynieść  ok. 35 % poniesionych wydatków – podsumowuje
wójt.
Spotkania sołeckie stały się także okazją do przedyskutowania z władzami gminy bieżących problemów
poszczególnych sołectw. Wójt przekazał również mieszkańcom informacje na temat aktualnie realizowanych
i planowanych inwestycji.
Agnieszka Olech
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W Masłowie świętowali „Złote Gody”
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP, kwiaty, moc życzeń i gratulacje – tak 11 października, w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Masłowie, pary z terenu naszej gminy świętowały
swoje okrągłe jubileusze zawarcia związku małżeńskiego.
Uroczystość jubileuszowa
rozpoczęła się Mszą Świętą
w kościele pw. Przemienienia
Pańskiego w Masłowie odprawioną w intencji jubilatów
przez proboszcza parafii, księdza Piotra Motykę.  
Kolejna część uroczystości
odbyła się w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom”, gdzie
gospodarz gminy, Tomasz
Lato w imieniu Prezydenta
RP dokonał dekoracji jubilatów Medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Wśród
par były takie, które wkraczały na scenę trzymając się za
ręce. – Niezmiernie nam miło,
że w Szklanym Domu, centrum życia kulturalnego gminy Masłów możemy wręczyć
państwu medale, które doceniają 50 lat wspólnego życia. Te medale to symbol miłości i jedności – podkreślał
wójt gminy Masłów. – To dla mnie ogromna radość, że
w imieniu mieszkańców, radnych oraz samorządu, mogę
wam dzisiaj pogratulować przeżytych wspólnie wielu lat
i obchodzonych złotych i diamentowych godów. Życzę
wam przede wszystkim dużo zdrowia na kolejne lata życia i szczęścia. Niech otacza was krąg samych życzliwych
ludzi, obyście zawsze czuli się potrzebni. Stanowicie dla
nas wzór wytrwałości i wierności małżeńskiej – dodał.
Kwiaty i gratulacje wręczali również: Zastępca wójta gminy Masłów - Monika Dolezińska – Włodarczyk,
Przewodniczący Rady Gminy Masłów - Sylwester Wojtyna, Dyrektor Szklanego Domu - Krystyna Nowakowska, Sekretarz gminy Masłów - Zbigniew Zagdański. Po
części oficjalnej został zaprezentowany program artystyczny, przygotowany przez aktorów z Teatru Kapital-

nego oraz Koło Gospodyń Wiejskich Kopcowianki. Była
także słodki poczęstunek i okazja do składania życzeń,
gratulacji i upominków dla dostojnych jubilatów.
Diamentowe Gody obchodzili:
Maria i Edward Cedrowie z Dąbrowy.
Złote Gody świętowali:
Krystyna i Euzebiusz Brzostkowie z Brzezinek, Maria
i Józef Supierzowie z Brzezinek, Leokadia i Stefan Cichońscy z Ciekot, Józefa i Józef Kozubkowie z Dąbrowy, Barbara i Bronisław Halczykowie z Domaszowic,
Janina i Marian Halczykowie z Domaszowic, Teresa
i Czesław Kołkiewiczowie z Domaszowic, Weronika
i Edward Karysiowie z Domaszowic, Maria i Stanisław
Mirosowie z Masłowa Drugiego, Zofia i Franciszek Kofroniowie z Masłowa Pierwszego, Jadwiga i Marian Piwkowie z Mąchocic Kapitulnych, Rozalia i  Józef Mazurowie z Wiśniówki, Irena i Czesław Knezowie z Wiśniówki,
Stanisława i Józef Rzędowscy z Woli Kopcowej, Aniela
i Stanisław Gołąbkowie z Woli Kopcowej, Marianna
i Jan Wilczyńscy z Woli Kopcowej.
Z okazji tak doniosłych rocznic składamy wszystkim
jubilatom serdeczne gratulacje za chlubne, wspólne przejście pięknej i długiej drogi życia. Życzymy dużo zdrowia,
miłości, cierpliwości i kolejnych wspaniałych rocznic
wspólnego życia.
Agnieszka Olech
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Uczniowie z Mąchocic Kapitulnych wzięli udział
w wymianie międzynarodowej. To była
niezapomniana wyprawa w niesamowite miejsce.
Podczas minionych wakacji w ramach wymiany polsko - rosyjskiej gminę Masłów odwiedzili uczniowie Gimnazjum nr 1 w Usolu Syberyjskim. We wrześniu odbyła się druga część wymiany, w której wzięła udział
młodzież z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili rosyjskich
przyjaciół na ich ojczystej ziemi. Program współpracy międzynarodowej miał na celu eliminację zahamowań
i barier narastających w światopoglądzie młodych ludzi.
Międzynarodowa współpraca rozpoczęła się dzięki staraniom Anety Ksel, nauczycielki z gminy Masłów,
która wyjechała do Usola w Rosji, aby uczyć języka polskiego potomków Polaków zesłanych na Sybir. Dzięki współpracy Szkół w Mąchocicach Kapitulnych oraz
Gimnazjum w Usolu Syberyjskim we wrześniu rozpoczęła się przygoda polskiej młodzieży, która udała się
w niezapomnianą podróż do Rosji. W wymianie wzięli

udział uczniowie wyróżniający się wynikami w nauce,
wzorowym zachowaniem, działalnością społeczną, a także szczególnymi uzdolnieniami. Wraz z opiekunkami,
Anetą Januchtą i Honoratą Zych, 3 września wyruszyli
na lotnisko do Warszawy, skąd odlecieli do Irkucka. Następnie udali się do Usola Syberyjskiego, gdzie zostali
przywitani chlebem i solą przez swoich rosyjskich przyjaciół.
W kolejnych siedmiu dniach młodzież z gminy Masłów miała okazję poznać Usole Syberyjskie. Uczniowie
wysłuchali opowieści o tym miejscu i zwiedzili wystawy
poświęcone historii miasta. - Zwiedziliśmy Muzeum
Architektoniczno-Etnograficzne Syberii Wschodniej
w Talcach – mówi Aneta Januchta, opiekunka grupy.
-   Młodzież uczestniczyła w zajęciach poświęconych
umiejętności robienia ludowych lalek. Niezwykłym
przeżyciem była wizyta w jurcie mongolskiej i spotkanie
z rdzennymi mieszkańcami tego egzotycznego dla nas
kraju. Oszołomiła nas potęga Angary i otaczających gór
Sajanów. Zaskakujące było również spotkanie z Babą
Jagą. Jednak nie była to nasza - świętokrzyska - bo rosyjska, która lata na... wiadrze – dodaje opiekunka grupy.
Niezapomnianą wycieczką była wyprawa do Listwianki, gdzie uczniowie z Polski mogli podziwiać jezioro Bajkał. - Panorama tego niesamowitego jeziora
z pewnością pozostawi w naszych wspomnieniach trwały
ślad – mówią uczestnicy wycieczki. Uczniowie zwiedzili również Muzeum Bajkału i Nerpinarium. Odwiedzili
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także Muzeum Etnograficzne Syberii Wschodniej w sąsiednich Talcach.
Polska młodzież owocnie spędziła czas z rosyjskimi
przyjaciółmi biorąc udział we wspólnych zabawach, śpiewach, warsztatach aktorskich i zawodach sportowych.
Na koniec pobytu przygotowała koncert pożegnalny
podczas którego zatańczyła „kalinkę” i zaśpiewała popularną ludową piosenkę „Katiuszę”. Wieczorem odbyła się pożegnalna kolacja  z zaproszonymi gośćmi. – To
był niezapomniany wyjazd i świetna przygoda – zgodnie
zapewniają uczniowie. – Warto odwiedzić Syberię, choćby ze względu na zapierające dech w piersiach krajobra-

zy i cudownych ludzi, którzy mają zupełnie inne podejście do życia, niż to, które znamy – dodają.
Zawiązane wspólne działania gmin różnych narodowości, których wynikiem była polsko – rosyjska wymiana uczniów, miały na celu kształtowanie postawy
tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Z pewnością  zniwelowały istniejące stereotypy i uprzedzenia rodzące się
w umysłach młodych ludzi. To był niezapomniany czas
zarówno dla uczniów z Polski, jak i dla rosyjskich gimnazjalistów.
Agnieszka Olech

Świętokrzyski Szlak Papieski uroczyście otwarty!
9 października w siedzibie Kurii Diecezji Kieleckiej zostało podpisane porozumienie partnerskie w sprawie
Świętokrzyskiego Szlaku Papieskiego Jana Pawła II. Trasa liczy 41 km i przebiega z Kielc przez Dyminy,
Kaczyn do Masłowa. 15 października młodzież z gminy Masłów wzięła udział w uroczystym otwarciu szlaku
i pomimo chłodu dzielnie przemaszerowała odcinek o długości 22 km z Masłowa do Kaczyna. W rajdzie inauguracyjnym wzięła udział także grupa młodzieży z Kielc.
Pomysłodawcą utworzenia szlaku był dziennikarz i publicysta Jacek
Jopowicz. Za aprobatą ks. bp. Mariana Florczyka, Miasta Kielce i trzech
gmin: Daleszyce, Górno i Masłów,
rozpoczął realizację projektu, do
którego niezwłocznie przyłączyli się
przewodnicy świętokrzyscy: Lech
Segieta i Michał Wilczyński. Prace
nad powstaniem szlaku trwały od
2012 roku.
Wydarzenie podpisania porozumienia w sprawie Świętokrzyskiego Szlaku Papieskiego wpisało się
w obchody XV Dnia Papieskiego.
Zostało ono zawarte przez ks. bp.
Jana Piotrowskiego – Biskupa Kieleckiego, Wojciecha Lubawskiego –
prezydenta Miasta Kielce, Mariusza
Poręskiego – zastępcę burmistrza
Daleszyc, Przemysława Łysaka –
wójta gminy Górno oraz Tomasza
Lato – wójta gminy Masłów. – Świętokrzyski Szlak Papieski jest pierwszym w Polsce, który nie przebiega
wzdłuż już istniejących szlaków turystycznych – mówi Tomasz Lato,
wójt gminy Masów. – Jest to zupełnie nowo wytyczony szlak, którego
celem jest upamiętnienie miejsc
związanych z Janem Pawłem II. Łączy dwa miejsca   wizyty papieskiej,
Kielce i Masłów i to właśnie przez
nie przebiega trasa szlaku.  – dodaje
wójt.

Uroczyste otwarcie Szlaku Papieskiego odbyło się 15 października. Rozpoczęło się rajdem pieszym
dwóch grup młodzieży. Gminę Masłów reprezentowali uczniowie klas
drugich z Gimnazjum w Masłowie.
Towarzyszyli im opiekunowie: Józef
Kłos i Piotr Gębka oraz dyrektor
Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym – Ilona Niebudek. Grupa pokonała trasę z   Cedzyny do Kaczyna, gdzie w kościele parafialnym
odbyło się nabożeństwo różańcowe
poprowadzone przez biskupa ordynariusza diecezji kieleckiej, Jana
Piotrowskiego. Wtedy też ogłoszono
oficjalne otwarcie szlaku.
Po nabożeństwie uczestnicy
rajdu udali się na spotkanie integracyjne do Ośrodka Caritas, gdzie

czekała ciepła grochówka oraz
ognisko. – Mimo drobnego deszczu i wiatru pokonaliśmy pieszo ok.
20 km z dobrymi humorami – mówi
Diana Samiczak, uczennica klasy 2a
Gimnazjum w Masłowie Pierwszym.
– W miejscowym kościele pomodliliśmy się na różańcu. Wydarzenie
zakończyło się wspólnym spotkaniem przy ognisku. Mamy nadzieję,
że jeszcze nie jeden raz wyruszymy
w pieszą wędrówkę Świętokrzyskim
Szlakiem Papieskim – podsumowuje
uczennica.
Patronat honorowy nad szlakiem papieskim objął Stanisław Dziwisz, a nadzór merytoryczny i koordynację sprawuje Fundacja Szlaki
Papieskie.
Agnieszka Olech
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Huczne imieniny
patrona Szklanego Domu za nami
Salonik literacko – muzyczny ze znanym aktorem Janem Nowickim, inscenizacja teatralna w wykonaniu teatru ECCE Homo i Teatru Kapitalnego, wystawa fotografii, wybór najsmaczniejszej „Stefanki” i wiele innych
atrakcji – tak w Ciekotach obchodzono imieniny Stefana, patrona Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom”.
Uroczystość imieninowa rozpoczęła się wręczeniem
prezentów na ręce Krystyny Nowakowskiej, kierownik
Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom”. – Dzięki podpowiedziom pani Kazimiery Zapałowej, która od lat pomaga nam wyposażyć dworek Żeromskich, w tym roku
otrzymaliśmy pojemnik na cukier z XIX wieku, który
podarował nam wójt gminy, Tomasz Lato – mówi Krystyna Nowakowska. – Ponad to otrzymaliśmy dzban do
dworskiej kuchni od pani Cecylii Mazurowej. Państwo
Zapałowie przekazali dla dworku komplet prac Żeromskiego wydany w 1982 roku. Otrzymaliśmy także dwa kamienne garnki od pani Magdaleny Smożewskiej – Wójcikiewicz – dodaje.

W tym roku po raz pierwszy w historii corocznych
obchodów imieninowych został zorganizowany konkurs
„Stefanka dla Stefana”. Jury w trzyosobowym składzie
wybierało najsmaczniejszą stefankę spośród dziewięciu
zgłoszonych do konkursu. Zmagania wygrało ciasto przygotowane przez Zespól Śpiewaczy Nove z Masłowa II.

Po części konkursowej rozpoczęła się część artystyczna. Przybyli goście zostali zaproszeni do saloniku
literacko – muzycznego, podczas którego w rolę Stefana Żeromskiego wcielił się znany aktor, Jan Nowicki.
Przy akompaniamencie jazzowej muzyki w wykonaniu
Trio muzycznego Łukasza Mazura odczytał fragmenty
twórczości solenizanta. To jednak nie koniec artystycznej uczty, jaka czekała na przybyłych gości. Teatr ECCE
Homo i Teatr Kapitalny przygotował inscenizację teatralną według pomysłu Alicji Rozborskiej, pod tytułem
„Żeromski Ti i teraz”. Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć pokaz Capoeiry i wystawę fotografii Rafała
Piwowarczyka. Mogli również zakupić niepowtarzalne
rękodzieło wykonane przez lokalnych artystów.
Tegoroczne imieniny upłynęły w przyjaznej atmosferze, w niepowtarzalnych okolicznościach przyrody nad
ciekockim stawem, z zapierającym dech piersiach widokiem na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich.
Agnieszka Olech

„Promyczek” ma już trzy lata!
Liczne zabawy, konkursy z nagrodami, dmuchane zjeżdżalnie, pokazy strażackie, znakowanie rowerów, malowanie twarzy, cukierki i lizaki dla najmłodszych – te i wiele innych atrakcji czekało 3 października na gości
Placówki Wparcia Dziennego „Promyczek” w Masłowie, która obchodziła swoje trzecie urodziny. Imprezie
sprzyjała piękna, słoneczna pogoda i dobre humory gości.
Z okazji jubileuszu placówki odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej. Przybyłych gości powitał
gospodarz gminy Masłów, Tomasz Lato oraz wice wójt
Monika Dolezińska – Włodarczyk. Organizatorzy spotkania zadbali o to, aby nikt się nie nudził. – Przy dźwię-

kach muzyki dzieci i ich rodzice brali udział w licznych
zabawach i konkursach z nagrodami – mówi Michał
Kumór, kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Promyczek” w Masłowie. - Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się bezpłatne, dmuchane zjeżdżalnie i zamek.
Podobnie jak w latach poprzednich, na tegorocznym

Kurier Masłowski

15
Przy organizacji tego niezwykłego wydarzenia, jakim był kolejny jubileusz „Promyczka”, jak co roku
pomogły: Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej oraz
Gminna Biblioteka Publiczna. - W samych przygotowaniach biorą udział również dzieci – mówi kierownik
Kumór - Pomagają w wycinaniu kotylionów, rozdają
rówieśnikom ulotki, dmuchają dziesiątki balonów. Młodzież natomiast pomaga w rozstawianiu namiotów czy
przenoszeniu stołów. Z dumą możemy powiedzieć, że
nasi podopieczni po raz kolejny wspaniale się spisali –
zachwala kierownik.

pikniku nie zabrakło wozu Ochotniczej Straży Pożarnej
z Woli Kopcowej oraz radiowozu policji oddelegowanego
przez Wydział Prewencji Pierwszego Komisariatu Policji
w Kielcach. Strażacy zorganizowali pokaz lania piany gaśniczej i konkurencję w przeciąganiu liny. Policja w tym
czasie zajęła się znakowaniem rowerów i pokazem zbierania odcisków palców. Ogromną gratką dla dzieci było
obejrzenie wozów straży i policji, a także możliwość siedzenia za ich kierownicą. Każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w kasku. – dodaje kierownik.
Najmłodsi uczestnicy pikniku, w specjalnie przygotowanych do tego miejscach mogli malować twarze,
a także wziąć udział w kreatywnych zabawach z balonami. Nie zabrakło dla nich słodkich łakoci – cukierków
i lizaków. Zabawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy rozdanie aż 263 kotylionów.

Życzymy „Promyczkowi” wielu lat owocnej działalności i dalszych, pięknych jubileuszy.
Agnieszka Olech

W masłowskich szkołach odbywają się
pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne
We wrześniu w pięciu szkołach w Gminie Masłów rozpoczęły się pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne z zakresu
przeciwdziałania problemom uzależnień. Założeniem spotkań jest pomoc w zrozumieniu młodym ludziom
jak niebezpieczne jest zażywanie narkotyków czy alkoholu i uświadomienie im, jakie mogą być tego skutki.
Spotkania mają tym samym zachęcać do kreatywnego spędzania wolnego czasu z dala od wszelkich używek.
Program przeciwdziałania uzależnieniom prowadzony jest w pięciu szkołach na terenie Gminy
Masłów na zlecenie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Spotkania rozpoczęły się
we wrześniu i potrwają do grudnia
bieżącego roku. Odbywają się po zajęciach lekcyjnych i są prowadzone
przez odpowiednio przeszkolonych
nauczycieli zatrudnionych w danej placówce oświatowej. – Zajęcia
w dużej mierze polegają na rozmowach i dyskusji, które uczą rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, a przede wszystkim

pokazują jak być asertywnym, czyli
umiejętnie i stanowczo mówić „nie”
w sytuacjach tego wymagających –
mówi Renata Zapała, V-ce dyrektor
Zespołu Szkół w Masłowie.
Najmłodsi uczestnicy zajęć biorą udział w spotkaniach profilaktyczno – socjoterapeutycznych o nazwie
„Spójrz Inaczej”. Starsi uczniowie
uczestniczą w spotkaniach sportowo – socjoterapeutycznych. - Na
zajęciach w grupie najmłodszych
uczniów podejmujemy problemy
społeczne i moralne przy pomocy
gier, zabaw i elementów dramy –
mówi Krystyna Lasota, nauczycielka z Zespołu Szkół w Mąchocicach

Kapitulnych. – Starsza młodzież natomiast uczestniczy w warsztatach
teatralnych oraz zajęciach sportowo
- rekreacyjnych, które mają bardzo
ciekawą formę i przyciągają wielu
chętnych – dodaje.
Prowadzona profilaktyka szkolna w Gminie Masłów ma wzmocnić
działania zabezpieczające przed niepożądanymi zjawiskami związanymi
z problemem uzależnień. – Budowanie pewności siebie ma szczególne znaczenie wśród młodych ludzi,
w których przecież dopiero kształtuje
się hierarchia wartości – mówi Joanna Broniek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii.
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– Zajęcia mają funkcję wychowawczą,
a jednocześnie są świetną formą spędzania wolnego czasu. Uczą nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, co jest bardzo
istotne w profilaktyce antyalkoholowej i antynarkotykowej – dodaje.
Uczniowie z gminy Masłów bardzo chętnie biorą udział w prowadzonych zajęciach profilaktycznych.
– Spotkania mają wielki wymiar
wychowawczy, integracyjny i przede
wszystkim profilaktyczny – mówi

Zbigniew Długosz, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Brzezinkach. –  Zamiast nudzić się na podwórkach, co
się przecież różnie kończy, uczniowie wspólnie grają w siatkówkę, koszykówkę, czy unihokej. Dzięki temu
nie mają czasu i chęci sięgać po alkohol, ponieważ kształtują własne „ja”
na solidnych fundamentach – dodaje. – Jestem przekonana, że zajęcia
profilaktyczne znacznie poprawią
funkcjonowanie emocjonalne naszych uczniów i pozwolą im zdobyć

wiele nowych umiejętności – podsumowuje Janina Dyamentowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli
Kopcowej.
W programie biorą udział następujące placówki: Zespół Szkół
w Masłowie, Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, Szkoła Podstawowa w Mąchocicach - Scholasterii,
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
oraz Szkoła Podstawowa w Woli
Kopcowej.
Agnieszka Olech

Święto Pieczonego Ziemniaka
z wieloma atrakcjami już za nami
Niezwykle widowiskowe pokazy skoków spadochronowych i sprzętu ratownictwa drogowego, liczne występy
artystyczne, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, trampolina, dmuchane zjeżdżalnie, jazda konna, wata
cukrowa i wspólne, wielkie pieczenie ziemniaków – tak mieszkańcy gminy Masłów uczcili Święto Pieczonego
Ziemniaka w malowniczej Dolinie Marczakowej.
Cały wachlarz atrakcji dla dużych i małych uczestników spotkania przygotowali organizatorzy święta: sołtys Janusz Obara z Radą Sołecką Doliny Marczakowej
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie. Z dużym zaangażowaniem zadbaliśmy o najmłodszych
uczestników zabawy. Do ich dyspozycji oddaliśmy trampolinę, dmuchane zjeżdżalnie i przejazdy na koniach,
wszystkie te atrakcje są nieodpłatne – mówi Janusz
Obara, sołtys Doliny Marczakowej. - Dzieci mogą także
dowoli zajadać się watą cukrową i popcornem – dodaje
sołtys. Radości najmłodszych nie było końca.
Przybyli goście mogli obejrzeć niezwykle widowiskowy pokaz skoków spadochronowych w wykonaniu
czterech skoczków z Aeroklubu Kieleckiego w Masłowie. Podczas części artystycznej święta, na scenie zaprezentowali się uzdolnieni muzycy, zespoły ludowe:
Dolinianki, Barczanki, Kopcowianki i Wilkowianie.
Wystąpili także: Zespół Masłów Drugi NOVE, Zespół Muzyczny Quantum oraz Osiedlowy Klub Babiniec.

Święto Pieczonego Ziemniaka obfitowało w szereg
konkursów i zawodów, w których mieszkańcy gminy bardzo chętnie brali udział. – Prawdziwy tłum przyciągnął
konkurs w przeciąganiu liny – mówi Krystyna Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Masłowie. – Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs w zwijaniu asfaltu, który poprowadził sołtys Doliny Marczakowej – dodaje dyrektor. – Chciałem
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pokazać uczestnikom imprezy, na czym polega konkurs
w zwijaniu asfaltu, który zawsze jest obecny podczas
słynnych zmagań sołtysów w Wąchocku – dodaje Janusz
Obara. – Uczestnicy festynu świetnie go przyjęli i zabawa była naprawdę przednia – dodaje sołtys.
Podczas pikniku zebrani goście mogli także obejrzeć pokaz sprzętu ratownictwa drogowego. Strażacy
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Ochotniczej Straży Pożarnej z Masłowa zaprezentowali
nowy sprzęt i swoje umiejętności ratowania ludzi zakleszczonych w aucie. Największą atrakcją pikniku było
wspólne, wielkie pieczenie ziemniaka, które przyciągnęło prawdziwe tłumy. Impreza zakończyła się zabawą taneczną do późnych godzin nocnych.
Agnieszka Olech

I Sołeckie Mistrzostwa w Grillowaniu
zostały przyjęte z entuzjazmem
29 sierpnia w Dąbrowie po raz pierwszy odbyły się Sołeckie Mistrzostwa w Grillowaniu. Pomysł wydarzenia
powstał z inicjatywy Rady Sołeckiej, Sołtysa oraz Radnych. Impreza obfitowała w wiele atrakcji, zarówno dla
dorosłych jak i najmłodszych jej uczestników. Udany wieczór jest zapowiedzią cykliczności Mistrzostw.
Wśród zaproszonych gości byli Tomasz lato, Wójt
Gminy Masłów, Monika Dolezińska – Włodarczyk, Z-ca
Wójta, Henryk Milcarz, Prezes Wodociągów Kieleckich,
Małgorzata Stanioch, dyrektor PUP Kielce, Marek Gos,
Poseł RP oraz Renata Janik Poseł RP. – Celem dzisiejszego spotkania jest wspólna integracja mieszkańców Sołectwa Dąbrowa – mówi Aniela Cedro, sołtys Dąbrowy.
– O naszych najmłodszych milusińskich i ich rodziny zadbały panie z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie przygotowując dla nich konkursy i zabawy. Wśród
nich był między innymi bieg z piłeczkami i balonami slalomem, sztafeta, zawody w hula-hop i ze skakanką. Ponad
to przedstawiciel policji przekazał najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzieci mogły

obejrzeć również policyjny samochód i odcisnąć swoje linie
papilarne – wylicza sołtys.
I Sołeckie Mistrzostwa w Grillowaniu zakończyły się
szczęśliwie dla Jacka Bąka, który zdobył pierwsze miejsce.
Wyróżniono także trzy osoby, które równie świetnie poradziły sobie w grillowaniu: Jolantę Chanc, Jana Kamińskiego oraz Renatę Sochę.
O doskonałą oprawę muzyczną spotkania, która zapewniła prawdziwie rodzinną atmosferę, zadbały panie
z Koła Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki”. Uczestnicy
spotkania zgodnie stwierdzili, że Mistrzostwa to świetna
inicjatywa integracyjna i liczą na przyszłoroczną edycję.
Agnieszka Olech

Turniej Pięciu Strażnic 2015 rozstrzygnięty!
17 maja rozpoczął się coroczny Turniej Pięciu Strażnic, 18 października rozegrano ostatnią, decydującą konkurencję – bieg patrolowy. Zwycięzcami w klasyfikacji generalnej zostali chłopcy z Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej z Masłowa!
Organizatorem turnieju jest Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Masłowie. – Turniej
Pięciu Strażnic ma piękny cel, ponieważ propaguje zdrowy
i aktywny wypoczynek wśród młodzieży i przede wszystkim integruje ją – mówi Piotr Zegadło, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie. – Niewątpliwie podnosi sprawność fizyczną członków drużyn pożarniczych.

W ramach turnieju jest również prowadzona edukacja
z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz profilaktyki antyalkoholowej, a także edukacja i profilaktyka z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom. Młodzież poszerza też
swoją wiedzę o regionie – dodaje prezes.
W turnieju wzięło udział 7 drużyn w przedziale
wiekowym 10 – 16 lat: Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
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cza Masłów – chłopcy, MDP Wola Kopcowa – chłopcy, MDP Brzezinki – chłopcy, MDP Ciekoty – chłopcy,
MDP Ciekoty – dziewczyny, MDP Mąchocice Kapitulne
– chłopcy, MDP Mąchocice Kapitulne – dziewczyny.
Konkurencje, w których młodzi druhowie wzięli udział to: turniej piłki siatkowej, turniej piłki nożnej,
„strong men”, musztra, turniej badmintona oraz bieg
patrolowy. Sędziami głównymi zawodów była komisja
sędziowska składająca się z prezesów poszczególnych
jednostek OSP, pracująca pod przewodnictwem Prezesa
Zarządu Gminnego.
Ostatnia konkurencja, bieg patrolowy zadecydowała o klasyfikacji generalnej, podsumowującej turniej.

– To nie była łatwa konkurencja, ponieważ wymagała od
naszych druhów dobrej kondycji fizycznej, ale i wiedzy
o gminie, a także z zakresu profilaktyki antyalkoholowej
– mówi Sylwester Dudzik, Komendant Gminny Związki
OSP. – Bieg rozpoczął się przy scenie w Ciekotach, trasą
na górę Radostowę i powrót wokół zalewu w Ciekotach
pod scenę. Uczestnicy musieli zaliczyć cztery punkty
kontrolne, w których czekały na nich zadania: pytania
testowe, rzut granatem czy nalewanie wody do nalewaków. Młodzież była świetnie przygotowana do tej konkurencji i poradziła sobie z nią śpiewająco – podsumowuje komendant.
Po wielu miesiącach zmagań poznaliśmy tegorocznych zwycięzców Turnieju Pięciu Strażnic. Pierwsze
miejsce wywalczyli chłopcy z MDP z Masłowa. Drugie
miejsce przypadło chłopcom z MDP z Mąchocic Kapitulnych. Trzecie miejsce zajęli chłopcy z MDP z Ciekot.
Drużyny, które stanęły na podium zostały uhonorowane pucharami, natomiast wszyscy uczestnicy turnieju, za
okazany hart ducha i walkę fair play, otrzymali pamiątkowe medale. Ponadto młodzi druhowie, w ramach nagrody, będą mogli odpocząć na zorganizowanej specjalnie dla nich wycieczce.
Gratulujemy wszystkim drużynom uczestnictwa
w turnieju i życzymy samych sukcesów!
Agnieszka Olech

Piłka nożna to jej miłość,
czyli z podwórka na boisko
Aleksandra Kuternoga ma niecodzienną dla swojej płci pasję – grę w piłkę nożną. Marzy, aby zostać zawodowym graczem, a w przyszłości trenerem. Ciężko pracuje, aby te marzenia spełnić.
Jej przygoda ze sportem rozpoczęła się od gry w piłkę ręczną, która jednak nie pochłonęła jej bez reszty. Od
zawsze interesowała się piłką nożną i po wielu obejrzanych meczach Korony Kielce na żywo, na które zabierał
ją tata, stwierdziła, że musi spróbować. I tak przepadła
bez reszty, a futbol stał się miłością jej życia. – Zawsze
chciałam związać swoje życie ze sportem i szukałam idealnej dla mnie dyscypliny – mówi Aleksandra Kuternoga. – Próbowałam gry w piłkę ręczną, ale to nie było to.
Kiedy rozpoczęłam treningi gry w piłkę nożną, stwierdziłam, że to jest to, czego szukałam, perfekcyjna dla
mnie dyscyplina sportu – dodaje.
Obecnie Aleksandra Kuternoga należy do Akademii Piłkarskiej Korony Kielce. – Musiałam przejść szereg
testów, żeby się tam dostać – mówi młoda zawodniczka.
– Gram na równi z chłopakami i nie mam żadnej taryfy
ulgowej. Na szczęście nie jest to kolizyjny sport i jedyne
kontuzje jakie miewałam to tylko siniaki – dodaje.
Aleksandra należy również do kadry Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej dziewcząt. Gra głownie na
pozycji ataku, czasami w obronie, ale jak sama twierdzi,
zdecydowanie woli atakować. – Piłka nożna to moje
wielkie hobby, nigdy nie miałam wątpliwości do tego,

co robię – mówi Aleksandra. – Mam przy tym ogromne
wsparcie rodziny, co daje dużo pozytywnej energii, tak
bardzo potrzebnej w czasie ciężkich treningów. Mam
nadzieję dalej się rozwijać i odnosić kolejne sukcesy.
Moim marzeniem jest związanie się na stałe z tą dyscypliną sportową – podsumowuje.
Życzymy niezłomnego hartu ducha, siły do dalszych
treningów i samych sukcesów!
Agnieszka Olech
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Uroczysta inauguracja XII edycji
Małej Ligii Piłki Ręcznej w Masłowie
1 października w Zespole Szkół w Masłowie została oficjalnie rozpoczęta kolejna edycja Małej Ligii Piłki
Ręcznej. Gośćmi specjalnymi imprezy było trzech zawodników Vive Tauronu Kielce: Piotr Chrapkowski, Mateusz Kus oraz Paweł Paczkowski.
Tegoroczna edycja
imprezy jest wyjątkowa,
ponieważ decyzją Polskiego Związku Piłki
Ręcznej będzie promowała w regionie świętokrzyskim przyszłoroczne Mistrzostwa Europy
EURO 2016, które mają
odbyć się w Polsce. Przy
tej okazji uczestnicy
turnieju otrzymają od
Związku Piłki Ręcznej
upominki z logiem Euro.
Jak podkreśla Grażyna
Jarosz, prezes Fundacji
„Vive Serce Dzieciom”
i główna inicjatorka wydarzenia, Mała Liga jest
imprezą
zachęcającą
młodzież do aktywnego
spędzania wolnego czasu, ale jest też wyjątkową okazją do
spotkania się z zawodnikami Viva Tauron Kielce, idolami
młodych piłkarzy ręcznych, ponieważ na każdym turniejowym meczu obecnych jest dwóch z nich.
W tegorocznych rozgrywkach zagra aż 50 zespołów.
Młodzi zawodnicy zmierzą się w  meczach w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe – 20 zespołów,
gimnazja – 21 zespołów oraz szkoły ponadgimnazjalne
– 9 zespołów. Głównym celem turnieju jest popularyzacja piłki ręcznej na terenie regionu świętokrzyskiego, ale
nie tylko, ponieważ do rozgrywek zgłaszają się już drużyny spoza niego.
Inaugurację XII edycji Małej Ligii Piłki Ręcznej
w Masłowie uświetnili swoją obecnością zaproszeni
goście: poseł Renata Janik, świętokrzyski wicekura-

tor oświaty Grzegorz Bień, Jacek Kowalczyk dyrektor
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Budziosz Prezes Świętokrzyskiej Federacji Sportu, a także zawodnicy Vive
Tauron Kielce: Piotr Chrapkowski, Mateusz Kus oraz
Paweł Paczkowski.
Organizatorem rozgrywek jest Fundacja „VIVE
Serce Dzieciom”. Turniej współfinansują: Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Świętokrzyski Urząd Marszałkowski,
Urząd Miasta Kielce, PGNiG Obrót Detaliczny, Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej i Fundacja „VIVE Serce
Dzieciom”. Patronat nad Małą Ligą objęli: Kuratorium
Oświaty w Kielcach, ZPRP i Vive Tauron Kielce.
Agnieszka Olech
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Emocjonujące Gminne Zawody
Sportowo – Pożarnicze za nami.
Mąchocice Kapitulne zaskoczyły wszystkich!
6 września, na lotnisku w Masłowie po raz kolejny w szranki stanęli strażacy. Rywalizację podjęło sześć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz siedem drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. Drużyny z Mąchocic
Kapitulnych okazały się bezkonkurencyjne!
Drużyny Młodzieżowe zostały podzielone na chłopięce i dziewczęce. Dziewczęce pochodziły z: Woli
Kopcowej, Ciekot i Mąchocic Kapitulnych. Chłopięce
drużyny reprezentowały: Ciekoty, Mąchocice Kapitulne
i Brzezinki. Wśród siedmiu drużyn strażackich seniorów
znalazły się dwie drużyny kobiece: Ciekoty i Mąchocice
Kapitulne. Pięć drużyn męskich pochodziło z: Masłowa,
Ciekot, Mąchocic Kapitulnych, Brzezin i Woli Kopcowej.
Sędzią głównym zmagań był starszy kapitan Mariusz Góra z Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Rywalizacja została rozegrana w dwóch konkurencjach:
rozwinięciu bojowym oraz sztafecie pożarniczej z przeszkodami. Wśród drużyn kobiecych pierwsze miejsce
zajęła drużyna z Mąchocic Kapitulnych, drugie drużyna
z Ciekot. W kategorii drużyn męskich zwycięzcami została drużyna OSP Mąchocice Kapitulne. Kolejne miejsca na podium zdobyli: OSP Brzezinki – miejsce drugie

i OSP Wola Kopcowa – miejsce trzecie. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców najlepszymi
okazali się druhowie z Mąchocic Kapitulnych. Drugie
miejsce zdobyła drużyna z Brzezinek i trzecie miejsce
drużyna z Ciekot. W kategorii MDP dziewcząt wygrała
także drużyna z Mąchocic Kapitulnych. Kolejne miejsca
zdobyły następujące drużyny: Ciekoty – drugie miejsce
i Wola Kopcowa – trzecie miejsce. – Wszystkie drużyny
biorące udział w zmaganiach wykazały się dużymi umiejętnościami – mówił Piotr Zegadło, Prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Masłowie. – Widać, że każda z nich
jest świetnie przygotowana i wyszkolona, ale w tym roku
drużyny z Mąchocic Kapitulnych okazały się bezkonkurencyjne i w każdej kategorii zdobyły pierwsze miejsca.
Liczymy, że w zawodach powiatowych nasi zawodnicy
też zajmą wysokie lokaty – dodał.
Organizatorem tegorocznych Gminnych Zawodów
Sportowo – Pożarniczych była jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej Brzezinki, która po zakończeniu zmagań zapewniła bigos z kuchni polowej dla wszystkich
uczestników zmagań. – Zawody były świetnie zorganizowane, za co serdecznie dziękujemy OSP Brzezinki – mówił Piotr Zegadło. – Szczególne podziękowania należą
się również Aeroklubowi Kieleckiemu, który udostępnił
część lotniska, gdzie mogły odbyć się coroczne zmagania
– dodał.
Turniej strażaków licznie dopingowali mieszkańcy
gminy Masłów. Najmłodszym z nich był dwuletni Jasio
Traore z Nowego Jorku, który przebywa obecnie na miesięcznych wakacjach u swoich dziadków Ireny i Włodzimierza Wowczko. Chłopiec jest ogromnym miłośnikiem
straży pożarnej.
Agnieszka Olech

Kurier Masłowski

21

Bogata oferta zajęć sportowych w Szkole
Podstawowej w Mąchocicach – Scholasterii
Szkoła Podstawowa w Mąchocicach - Scholasterii przygotowała ciekawą ofertę treningową nie tylko dla swoich podopiecznych, ale i innych młodych mieszkańców gminy Masłów. Uczniowie klas czwartych z tutejszej
Szkoły Podstawowej przez trzy lata będą uczyli się gry w badmintona na zajęciach dodatkowych prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej z wychowania fizycznego o profilu badminton dla kl. IV – VI „ Młody
Badmintonista”. Placówka oferuje także nieodpłatne zajęcia otwarte gry w badmintona dla wszystkich chętnych uczniów. Ponad to, po dwuletniej przerwie wracają tu darmowe, profesjonalne treningi boksu. Zainteresowanych zajęciami ciągle przybywa!
Celem innowacji pedagogicznej z wychowania fizycznego jest poznawanie przez uczniów świata, ludzi i samego
siebie dzięki formie ruchowej. - Zajęcia mają kształtować
postawy i nawyki uczniów takie jak: odpowiedzialność za
siebie i innych, panowanie nad emocjami, poczucie własnej
wartości – mówi Zbigniew Wojciechowski, Prezes Wojewódzkiego Związku Badmintona. - Dzięki treningom dzieci nabędą podstawowe umiejętności ruchowe wpływające
na zdolności motoryczne, które są przecież niezbędne do
rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego – dodaje.

Zajęcia gry w badmintona dla klasy czwartej SP w Mąchocicach - Scholasterii będą odbywały się trzy razy w tygodniu. - To trzy dodatkowe godziny ruchu ponad programowe cztery godziny wychowania fizycznego – mówi Joanna
Broniek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąchocicach
– Scholasterii. – Celem innowacyjnych zajęć jest popularyzacja tej pięknej dyscypliny sportu. Dzieci będą mogły nauczyć się gry w badmintona i przez kolejne trzy lata szkolić
jej technikę. Treningi mają być alternatywą dla siedzącego
trybu życia, jaki często prowadzą młodzi ludzie, wypełnieniem ich wolnego czasu i zachęceniem do uprawiania sportów oraz aktywnego odpoczynku. Z pewnością też zajęcia
będą dobrą zabawą i możliwością integracji  – dodaje.
Według Zbigniewa Wojciechowskiego, ćwiczyć może
każdy i w każdym wieku można rozpocząć naukę gry
w badmintona - Im wcześniej rozpoczniemy treningi, tym
lepiej, zwłaszcza, że ruch stanowi jeden z najważniejszych
czynników w systemie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży i jest podstawą rozwoju kierunkowych uzdolnień
sportowych – mówi Prezes Wojewódzkiego Związku Badmintona. - Ćwicząc hartujemy ciało, wzmacniamy mięśnie
i stawy, doskonalimy układ krążenia i oddychania. Umie-

jętność ćwiczenia zwiększa nasze zdrowie i samopoczucie.
Nauczanie poprzez treningi badmintona stanowi troskę
o zdrowie dzieci – dodaje.
Szkoła w Mąchocicach - Scholasterii w swojej ofercie
przygotowała nieodpłatne zajęcia otwarte gry w badmintona dla wszystkich swoich uczniów. Będą się one odbywały
w każdy piątek. – Podczas gry w badmintona dzieci ćwiczą
kondycję fizyczną, wytrzymałość, szybkość i siłę – mówi Stanisław Radek, prowadzący zajęcia gry w badmintona. – Przez
kolejne lata uczniowie będą doskonalili swoje umiejętności
i technikę gry. Zorganizowane zajęcia będą niewątpliwie ciekawym i owocnie spędzonym czasem – dodaje.
To nie koniec oferty jaką przygotowała Szkoła Podstawowa w Mąchocicach – Scholasterii. Po dwuletniej przerwie wracają tu zajęcia z boksu. Treningi odbywają się pięć
razy w tygodniu, są nieodpłatne i adresowane do dzieci
z całej gminy Masłów. – Na pierwsze zajęcia rozruchowe
przyszło osiemnaścioro dzieci, w tym także dziewczyny,
a chętnych ciągle przybywa – mówi Ireneusz Cepko, trener
boksu. – Boks jest dyscypliną ogólnorozwojową, która niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Treningi to świetny sposób,
w jaki zawodnicy mogą wykorzystać nadmiar swojej młodzieńczej energii. Z pewnością kształtują charakter, wyrabiają samodyscyplinę, wytrwałość i wiarę we własne siły.
To także świetny sposób na odstresowanie. Warto dodać,
że program zajęć przystosowany jest do ciała i możliwości
dziecka, uczy pracy w zespole i osiągania zakładanych celów – dodaje trener.
Bardzo ciekawa oferta szkoły wzbogacona jest także
otwartą siłownią dla uczniów szkół z terenu gminy Masłów.
Młodzież może tu ćwiczyć  pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 18:30 – 20:00.
Agnieszka Olech
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INFORMACJA
  Urząd Gminy Masłów informuje, że realizacja
programu usuwania materiałów zawierających
azbest z terenu Gminy Masłów w 2015 roku, którego całkowity koszt wynosi 80.352,00 zł  została
dofinansowana ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  w Kielcach – kwota dotacji
28.123,20 zł tj. 35,00% kosztów kwalifikowanych
zadania.
Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Warszawie – kwota dotacji
40.166,80 zł tj. 49,99% kosztów kwalifikowanych
zadania.
Gminy Masłów – 12.062,00 zł tj. 15,01% kosztów
kwalifikowanych  zadania.
WÓJT GMINY MASŁÓW
/-/ Tomasz Lato

22 listopada inauguracja
Halowej Ligi w Piłce Nożnej
Wszystkich chętnych zapraszamy
na zajęcia ZUMBY.
Każdy poniedziałek i środa od godz. 19.00 w dolnej sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Masłowie.
Cena za godzinę – 12 zł. Karnet na 8 wejść - 80 zł.
Zumba to połączenie tańca i fitnessu, jest nieskomplikowana i każdy bez względu na wiek może
ją ćwiczyć. Do zobaczenia na zumbie!!!

Zajęcia karate
w Szkole Podstawowej
w Brzezinkach
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu
poniedziałek -15.30 do 17.00
środa – 15.30 do 17.00
Informacje i zapisy pod nr: 793-354-321

22 listopada br. rusza Halowa Liga Piłki Nożnej
2015/2016. Rozgrywki odbywać się będą w każdą
niedzielę na przemian w dwóch halach sportowych:
w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii.
Inauguracja Ligi - 22 listopada o godz. 14.00 w hali
sportowej w Mąchocicach-Scholasterii.
Bliższe informacje oraz terminarz rozgrywek
podawany będzie na bieżąco na stronach
www.maslow.pl www.gokis.maslow.pl

Zajęcia wokalne w GOKiS
Miłośników śpiewu chcących rozwijać swój talent
serdecznie zapraszamy na nieodpłatne zajęcia
wokalne do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Masłowie.
Lekcje odbywać się będą w każdy czwartek od godz.
17.30. Instruktor -  p. Michał Kopeć.
Serdecznie zapraszamy.

Nabór do Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka”
Od dnia 04.11.2015r. są przyjmowane zgłoszenia w sekretariacie Urzędy Gminy Masłów. Szczegóły na stronie
www.maslow.pl oraz pod nr tel. 41/311-00-63

Kurier Masłowski

23

Jubileusz 70 – lecia
Szkoły Podstawowej w Masłowie
Wspomnienia z przeszłości, refleksyjne przemówienia, spotkania po latach, prezentacje multimedialne oraz
występy artystyczne – w ten sposób 17 października uczczono okrągły jubileusz istnienia Szkoły Podstawowej
w Masłowie.
Uroczystość   uświetnili swoją obecnością: Świętokrzyski Kurator Oświaty – Małgorzata Muzoł, poseł
Lucjan Pietrzyk, senator Krzysztof Słoń, wójt gminy
Masłów – Tomasz Lato, przedstawiciele Rady Gminy,
Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie,
gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Podczas jubileuszu
nie mogło zabraknąć emerytowanych pracowników
szkoły, jej uczniów, ich rodziców, absolwentów, a także
sympatyków placówki.
Jubileuszowe spotkanie było świetną okazją do
wspomnień i przypomnienia historii szkoły. Posłużyła do tego przygotowana specjalnie na te okazję prezentacja multimedialna. Przybyli goście mogli również
przyjrzeć się przeszłości szkoły utrwalonej na zdjęciach
i w kronikach szkolnych. – Z okazji okrągłego jubileuszu
odkurzyliśmy stare kroniki szkolne i udostępniliśmy je
dla naszych gości – mówiła Ilona Niebudek, dyrektor
szkoły. – Dzięki nim można zapoznać się z początkami
naszej szkoły i jej historią, która przecież na przełomie
siedemdziesięciu lat obfitowała w wiele ważnych wydarzeń. Kroniki przybliżyły miejsca, ludzi, miniony czas.
Pozwolą nam pamiętać o przeszłości i o tych, którzy tworzyli to miejsce – dodała dyrektor.

Uroczystościom towarzyszyły liczne występy artystyczne. Wiersze i piosenki będące znakiem czasu
zaprezentowali uczniowie szkoły. Obchody jubileuszowe uświetniła swoim koncertem Masłowska Orkiestra
Dęta.
Warto przypomnieć, że szkoła zaczęła funkcjonować w 1945 roku, w powojennej, niełatwej rzeczywistości. Dzieci przez wiele lat uczyły się w warunkach polowych. Budowę placówki, która trwała ponad dziesięć
lat, rozpoczęto w 1949 roku. Pierwszym kierownikiem
szkoły został Błażej Domański. Kolejni kierownicy to:
Wilhelm Hanus, Jan Pawlik, Jan Rak. W 1984 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej w Masłowie została Józefa Kozubek, która po 18 latach pełnienia tej funkcji,
w 2002 roku odeszła na zasłużoną emeryturę. Jej następcą został Cezary Zieliński. Kolejnym dyrektorem
był Czesław Kieszkowski. Obecnie funkcję tą sprawuje Ilona Niebudek. Imię Jana Pawła II zostało nadane
szkole w 2002 roku.
Symbolem pamięci jubileuszu ustanowiony został
dąb, któremu nadano imię Doman. To on będzie stał na
straży edukacji i tradycji Szkoły Podstawowej w Masłowie.
Agnieszka Olech

Gmina Masłów laureatem ogólnopolskiego
konkursu „Zarządzamy w oparciu o fakty”!
Konkurs adresowany był do samorządów gminnych i powiatowych. Mogły w nim wziąć udział te z nich, które
umiejętnie zarządzają oświatą w oparciu o analizy wiarygodnych danych, informacji oraz dobrze wykorzystują prognozy społeczno – ekonomiczne i lokalne badania ankietowe. Umiejętności te są bowiem kluczowe
w osiągnięciu sukcesu w dziedzinie skutecznego zarządzania oświatą. Jak się okazuje, Gmina Masłów radzi
sobie z tym śpiewająco!
Zarządzanie oświatą nie jest łatwym zajęciem i wymaga podejmowania trafnych, ale często niełatwych decyzji. Od dobrego zarządzania placówkami oświatowymi
w gminie zależy przecież przyszłe życie wielu młodych
ludzi. -   Celem konkursu było wyróżnienie tych samorządów, które do podejmowania decyzji zarządczych
potrafią umiejętnie wykorzystać analizy wiarygodnych
danych i informacji. Najlepsi w tej dziedzinie muszą także potrafić korzystać z prognoz społeczno - ekonomicznych dotyczących oświaty.   – mówi Monika Dolezińska – Włodarczyk, wicewójt gminy Masłów. -  Właśnie
te umiejętności pozwalają podejmować trafne decyzje
dotyczące sektora oświaty i to one zostały docenione
podczas konkursu „Zarządzamy w oparciu o fakty” jako
kluczowe i cenne w gminie Masłów – dodaje.
Gmina Masłów, jest jedynym laureatem z całego
województwa świętokrzyskiego i jednym z sześciu w całej
Polsce. – To ogromne wyróżnienie dla naszej gminy, ponieważ konkurs odbywał się na szczeblu ogólnopolskim
– mówi Irena Kundera. – Dzięki wnioskom wyciągniętym z przygotowanych raportów, wójt gminy Masłów,
Tomasz Lato, podjął bardzo trafne i docenione przez
kapitułę konkursu decyzje zarządcze mające wpływ na
rozwój edukacji w naszej gminie. Działania te są nadzieją na dalsze zwiększenie efektywności pracy naszych
szkół. Należy tu oczywiście podkreślić, że nie narażają
one gminy na żadne dodatkowe nakłady finansowe. Te
wszystkie czynniki przyczyniły się do tego, że to właśnie
gmina Masłów została jednym z sześciu laureatów konkursu – dodaje.

Nagrody, laptopy ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz dyplomy dla laureatów konkursu, zostały
wręczone podczas gali podsumowującej w Warszawie,
odbywającej się w ramach konferencji w dniach 28 – 29
września. Naszą gminę reprezentowała Monika Dolezińska – Włodarczyk, wicewójt gminy Masłów oraz Irena
Kundera, kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi
Oświaty w Woli Kopcowej. Wszyscy laureaci konkursu zaprezentowali wyróżnione rozwiązania podczas wystąpienia w trakcie konferencji. Warto również dodać, że z uwagi na wyjątkowe wyróżnienie się gminy Masłów wśród
reszty laureatów, otrzymała ona dodatkową nagrodę
– film promujący oświatę w gminie Masłów, który został
zrealizowany 30 września przez ekipę filmową z Warszawy. - Wierzymy, że w najbliższym czasie decyzje zarządcze
w oparciu o fakty przyniosą rezultaty w postaci efektywnej
pracy szkół, tak postrzeganej przez instytucje zewnętrzne
jak i samych mieszkańców
gminy Masłów – podsumowuje Tomasz Lato, wójt gminy Masłów.
Organizatorem konkursu był Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Konkurs zrealizowany był
w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie
regionalnym i lokalnym
II etap, realizowany przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z firmą
VULCAN Sp. z o.o.”.
Agnieszka Olech

