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Nowy ciągnik zadba o gminne drogi
Oszczędności i duże ułatwienia w kwestii bieżącego utrzymania dróg
w gminie to plusy wynikające z zakupu nowego ciągnika, który właśnie stał
się własnością Urzędu Gminy w Masłowie.
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Masłów,
Jesteśmy na starcie dużej inwestycji realizowanej w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego. W grudniu
rozstrzygniemy przetarg i wyłonimy
wykonawcę, który na początku przyszłego roku rozpocznie wymianę lamp
na energooszczędne, na terenie niemal
całej gminy. To dopiero zapowiedź kolejnych działań dzięki temu projektowi.
W minionych tygodniach podjęliśmy
również inne ważne decyzje. Duże znaczenie ma przyjęty jednogłośnie przez
Radę Gminy Program Rewitalizacji
Gminy Masłów 2016 - 2023, który jest
niezbędny do rozpoczęcia starań do pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej.
Planujemy je przeznaczyć na odmianę
centrum Masłowa Pierwszego i Wiśniówki. Jeszcze raz dziękuję radnym
za podjęcie tej odpowiedzialnej decyzji. Warto też pamiętać o podsumowaniu projektu “Kulturalnie poruszeni”,
jaki koordynowany był przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu. Jestem dumny z mieszkańców naszej gminy, którzy
sami inicjowali wydarzenia i zapraszali
na nie gości. W tych międzypokoleniowych projektach można było zobaczyć,
jak wspaniałą i bogatą tradycję ma Gmina Masłów, którą wspólnie tworzymy
również dzięki takim wydarzeniom.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato,
wójt gminy Masłów
Wydawca:
Urząd Gminy Masłów
ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów
tel. 41 311 00 60
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Tak prezentuje się nasz nowy nabytek

Od listopada nowy ciągnik marki Ursus będzie się pojawiał na drogach gminy
Masłów. Zgodę na jego zakup podczas jednej z sesji wyrazili radni. Do tej pory gmina Masłów nie posiadała tego typu sprzętu.
Ciągnik będzie niezwykle przydatny choćby
podczas zbliżającej się zimy oraz na bieżąco
w czasie utrzymania dróg. W zakupionym
zestawie znajdują się przyczepa, zamiatarka, kosiarka, rębak do gałęzi i pług do odśnieżania. - To duże udogodnienie dla nas
jako urzędu odpowiadającego za utrzyma-

nie dróg gminnych i wewnętrznych, których
mamy u nas około 50 kilometrów. Ciągnik
będzie wykorzystywany do prac związanych z koszeniem trawy, likwidacją zakrzaczeń, uzupełnianiem ubytków w jezdni i zamiataniem chodników - informuje Jarosław
Rutczyński, inspektor do spraw drogownictwa Urzędu Gminy w Masłowie. Co ważne
zakup oznacza również oszczędności, które
będą widoczne szczególnie w kwestii zimowego utrzymania dróg.
WP

Kwiaty pod pomnikiem

Mieszkańcy
pamiętali o wyjątkowej rocznicy
16 października przypadała 38. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji delegacja Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Masłowie na czele z ks.
proboszczem Piotrem Motyką, wójtem Tomaszem Lato oraz mieszkańcami udali się
pod pomnik św. Jana Pawła II, by złożyć pod

nim kwiaty i tym sposobem uczcić kolejną
rocznicę wyboru Polaka na głowę kościoła
katolickiego. Uroczysta akademia przygotowana z tej okazji przez uczniów zespołu
Szkół w Masłowie odbyła się w kościele parafialnym kilka dni później.
MF

Delegacje mieszkańców spotkały się przed pomnikiem św. Jana Pawła II.
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Radni jednogłośnie za programem rewitalizacji
Przyjęcie przez radnych Programu Rewitalizacji Gminy Masłów 2016 - 2023 było najważniejszym punktem sesji Rady Gminy, która
odbyła się w świetlicy samorządowej w Dąbrowie.
jest szansa, żeby wraz z gminą inwestycję
w Wiśniówce - odbudowę zabytku - starej szkoły lub świetlicy wykonywał Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Również
w ramach rewitalizacji przebudowany zostanie stary budynek pokopalniany, który
mógłby zostać zgłoszony jako miejsce do
utworzenia mieszkań socjalnych. – Treści
odzwierciedlone w programie rewitalizacji
opracowane zostały przez nas wszystkich,
mieszkańców, sołtysów i radnych - mówił
wójt dziękując wszystkim zaangażowanym
w tworzenie dokumentu oraz mieszkańcom, którzy uczestniczyli w konsultacjach.
Po wystąpieniach radni jednogłośnie zagło		
Obrady odbyły się w nowej świetlicy samorządowej w Dąbrowie.
sowali za przyjęciem Programu RewitalizaNajważniejsza podjęta uchwała do- zacji. W gminie Masłów przeprowadziliśmy cji Gminy Masłów na lata 2016 - 2023.
tyczyła przyjęcia Programu Rewitalizacji 10 form konsultacji społecznych, staraliśmy Nowe zadania
Podejmowano również uchwały zwiąGminy Masłów 2016 - 2023, który obejmu- się dotrzeć do jak największej liczby mieszje Masłów Pierwszy i Wiśniówkę. Został on kańców. Zebraliśmy 265 opinii, które zo- zane z gminnymi finansami. W uchwale
przygotowany na podstawie m.in. szerokich stały wzięte pod uwagę - mówił Sebastian budżetowej wprowadzono zmianę w zakonsultacji społecznych i debat, w których Gralec z EPRD. O rozwiązaniach w ramach kresie rezygnacji z zaciągnięcia kredytu.
udział wzięli mieszkańcy oraz przedstawi- rewitalizacji centrum Masłowa i sołectwa Oznacza, że to Gmina Masłów będzie pociele samorządu Gminy Masłów. Celem Wiśniówka mówił Karol Skuza, architekt siadała mniejszy deficyt i mniejsze zadłuprogramu jest poprawa warunków rozwo- i urbanista. W Masłowie zakładają one m.in. żenie. Dodatkowo w planie budżetu gminy
ju, spójności i ożywienia obszarów zde- nowe zagospodarowanie terenu w okolicy wprowadzono zmiany w zakresie otrzygradowanych w wymiarze przestrzennym, lotniska, kościoła czy budynku GOKiS, gdzie manych dotacji dotyczących pomocy spospołecznym, kulturowym i gospodarczym postawiono m.in. na poprawę komunikacji. łecznej i żłobków oraz ośrodków wsparcia.
poprzez aktywną rewitalizację w obszarze W Wiśniówce duże znaczenie ma być po- Radni zdecydowali o zwiększeniu środków
społecznym w powiązaniu z działaniami go- łożone na budynek świetlicy, która ma być przeznaczonych na opiekę nad bezdomnyspodarczymi i infrastrukturalnymi. Program ogólnodostępna oraz budynku po dawnej mi zwierzętami. Pieniądze trafią m.in. na
pozwoli Gminie Masłów na sięgnięcie po szkole. Znaczącą rolę ma również odegrać sterylizację i odławianie bezdomnych zwiedofinansowanie zewnętrzne na realizację położenie miejscowości i jej bliskość do rząt. Uchwała jest bezpośrednio związana
zadań w ramach rewitalizacji.
wody i lasu jako miejsc wypoczynku możli- z coraz większym zapotrzebowaniem na
Zebrane opinie
wych do rewitalizacji po przekazaniu przez takie działania. Wprowadzono nowe zadanie w budżecie - odnawialne źródła energii
O programie rewitalizacji podczas se- kopalnię.
dla mieszkańców w zakresie opracowania
sji opowiadali radnym przedstawiciele firmy Szansa dla gminy
EPRD, która przygotowywała opracowanie
- To jedna z ostatnich szans, żeby- dokumentacji, co może pozwolić gminie
programu. - Lada chwila zostanie ogłoszony śmy pozyskali środki finansowe, które na sięgnięcie po środki unijne z działania
konkurs, w ramach którego będzie można zmienią wygląd naszej gminy. Po przyję- 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
pozyskać na ten cel środki unijne. Gminy ciu programu będziemy mogli przystąpić Województwa Świętokrzyskiego. W przymogły przygotować program, na podstawie do szeregu ważnych zadań - mówił wójt szłości da to mieszkańcom szansę na doktórego będzie realizowany projekt rewitali- Tomasz Lato. Jak informował włodarz, finansowanie montażu m.in. kolektorów
słonecznych, pomp ciepła i fotowoltaiki.
Radni wyrazili też zgodę na nieodpłatne
przekazanie, przez prywatnego inwestora,
odcinka kanału sanitarnego w DomaszowiStrażacy z OSP w Woli Kopcowej będą mieli nowy wóz bojowy.
cach na rzecz Gminy Masłów, co zagwarantuje utrzymanie kanału w dobrym stanie
Gmina Masłów udzieliła dotacji celowej w kwocie 80 tys. zł dla OSP Wola Kopcowa
technicznym przez Międzygminny Związ przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w celu zazek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.
pewnienia gotowości bojowej.
Drogowy apel
Umowę w tym celu podpisali
W swoich zapytaniach radni zwracawójt Tomasz Lato oraz Grzeli uwagę szczególnie na kwestie związane
gorz Mazur, prezes OSP Wola
z drogami m.in. ich oznaczeniem. Wójt
Kopcowa. Dotacja ma być zrezaapelował zarówno do radnych jak i sołalizowana do 20 grudnia 2016 r.
tysów o wspólne działania mające wyeliNa początku roku dotację na
minować nasilające się w ostatnim czasie
wóz bojowy zrealizowali strażadewastacje na przystankach i w pasach
cy z Ciekot, a w przyszłym roku
drogowych. Chodzi m.in. o zdejmowanie
swoje wozy wymienią druhowie
znaków drogowych, ustawienie ich w przez Masłowa i Brzezinek.
ciwną stronę czy nawet odkręcanie progów
MF
zwalniających.
Umowę o przekazaniu dotacji podpisali wójt Tomasz Lato i Grzegorz Mazur, prezes OSP Wola Kopcowa.
Wojciech Purtak

Dotacja dla druhów
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Umowa podpisana

Będzie wóz dla OSP Masłów
Wójt Tomasz Lato podpisał umowę, dzięki której zostanie zakupiony wóz bojowy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie. To pierwsza umowa z dofinansowaniem unijnym dla naszej gminy, w nowym rozdaniu pieniędzy
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
W budynku Filharmonii Świętokrzyskiej
w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umów
na dofinansowanie straży pożarnych czyli zakup
wozów bojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 - 2020 z działania 4.1 “Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich
skutków”. Wśród 15 najwyżej ocenionych projektów znalazł się projekt przygotowany w Urzędzie
Gminy w Masłowie. Umowę podpisywali: Adam

Całkowita wartość projektu
to 802 686,70 zł, w tym
dofinansowanie w wysokości
595 656,52 zł. Co ciekawe
koszt zakupu wszystkich
wozów wynosi dokładnie
11 mln 812 tys zł, w tym
kwota dofinansowania
(75 proc. kosztów)
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego to
8 mln 836 tys. zł.

Umowę podpisywali: Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz przedstawiciele Gminy Masłów: wójt Tomasz Lato, skarbnik
Małgorzata Kumór w asyście Piotra Zegadło, prezesa OSP Masłów.

Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego w obecności Ireny Sochackiej, dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR, przedstawiciele Gminy
Masłów: wójt Tomasz Lato, skarbnik Małgorzata
Kumór oraz prezes OSP Masłów Piotr Zegadło. Podpisy na dokumencie oznaczają rozpoczęcie procedury, która zakończy się przekazaniem druhom
nowego wozu bojowego. Będzie to specjalistyczny
samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem
dla OSP Masłów.

Dla bezpieczeństwa mieszkańców
Obecnie strażacy ochotnicy z Masłowa dysponują średnim samochodem GBAM 3/16/8 Star 266.
Rocznie OSP odnotowuje około 80 wyjazdów do
akcji, w większości na terenie gminy. W związku z przynależnością
OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego strażacy ochotnicy dysponowani są również do zdarzeń w sąsiednich gminach oraz
w Kielcach, a w razie konieczności na teren całego województwa świętokrzyskiego. - To inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców gminy Masłów, ale również naszego województwa. Cieszę się, że dzięki
bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego będziemy mogli dokonać tego ważnego zakupu.
Istotne jest również to, że podpisana umowa to pierwsze dofinansowanie z pieniędzy z Unii Europejskiej w nowym rozdaniu, z którego
zamierzamy korzystać również w kolejnych projektach - mówi wójt
Tomasz Lato.
Wojciech Purtak

Będzie jaśniej i oszczędniej

Ruszył przetarg na wielką modernizację oświetlenia
Startuje jeden z najważniejszych przetargów w gminie Masłów w ostatnich latach. Inwestycja szacowana na 2 mln
340 tys. zł będzie obejmować modernizację oświetlenia na terenie niemal całej gminy, a podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest jeszcze w tym roku.
Przygotowania do inwestycji rozpoczęły
się już w ubiegłym roku. Opracowane zostały
wtedy dokumenty projektowe w których określono m.in. wyliczenia efektywności energetycznej i kosztów. Głównym celem projektu
jest realizacja działań służących ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych
poprzez zastosowanie przyjaznych i energooszczędnych technologii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Masłów.
Oszczędność i nowoczesność
Na początku listopada ruszył przetarg, który wyłoni wykonawcę modernizacji
gminnego oświetlenia. Zmiana, jaką odczują mieszkańcy będzie znaczna. Lampy będą
świecić się przez cała noc, ze względu na
ich energooszczędność budżet gminy nie będzie ponosił większych kosztów związanych
z oświetleniem niż dotychczas. - To pierwsza inwestycja, jaką Gmina Masłów realizuje
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-

Już niedługo w całej gminie pojawią się
LED-owe oprawy lamp takie jak
w Mąchocicach Kapitulnych

rialnych (ZIT) na terenie Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego (KOF), na którą pozyskaliśmy
unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Inwestycja
jest szacowana na 2 mln 340 tys. zł, z czego
nasz wkład to nieco ponad 350 tys. zł. Zyskujemy wiele, bo nie tylko oszczędności i obni-

żenie kosztów eksploatacji, ale również nowoczesne oświetlenie LED niemal całej naszej
gminy - mówi wójt Tomasz Lato.
Do końca maja
W ramach inwestycji zaplanowano
demontaż wyeksploatowanych opraw oraz
wymianę wysięgników wraz z przebudową
układów pomiarowych. Wymiana obejmie
1076 szt. opraw LED, dowieszenie 119 sztuk
opraw na istniejących liniach, modernizację
73 szt. układów sterowania, montaż układów
kompensacji mocy i zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Oferty w przetargu nieograniczonym można składać do 5 grudnia 2016
roku. - Podpisanie umowy z wykonawcą
planujemy jeszcze w tym roku. Zakończenie
modernizacji oświetlenia planujemy na koniec maja przyszłego roku. Co ważne przetarg
wyłoni również wykonawcę na konserwację
zmodernizowanego oświetlenia na dwa lata,
począwszy od czerwca 2017 r. - dodaje wójt.
WP

5

Kurier Masłowski

Na sesji Rady Gminy

Budżetowe decyzje
W październiku radni spotykali się podczas sesji Rady Gminy dwukrotnie. Na początku miesiąca decydowano o
uchwałach dotyczących budżetu.
W związku z wykonaniem przez Powiat Kielecki zadań
w zakresie przebudowy krytej studzienki zbiorczej przy drodze
powiatowej w Dąbrowie Kolonii, remontu przepustów i naprawy
przyczółków w Masłowie Pierwszym na wysokości placu św. Jana
Pawła II inwestycje zostały wykreślone z budżetu gminy Masłów,
gdyż w całości zostały sfinansowane z budżetu Powiatu Kieleckiego. Niemal tak samo przedstawiała się również uchwała dotycząca
Województwa Świętokrzyskiego. Z budżetu Gminy Masłów została wykreślona inwestycja polegająca na budowie przystanków przy
drodze wojewódzkiej w Masłowie Pierwszym. W całości inwestycja została wykonana ze środków Województwa Świętokrzyskiego. Początkowo planowano, by w inwestycjach zarówno Powiatu
Kieleckiego jak i Województwa Świętokrzyskiego był wkład rzeczowy budżetu Gminy Masłów. Na koniec obrad radni zapoznali
się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za
pierwsze półrocze.
Przed przyjęciem studium
Kolejny projekt dotyczył zmian w uchwale budżetowej gminy Masłów, gdzie zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg,
gospodarkę mieszkaniową, wycinkę drzew, refundację kosztów
uczęszczania dzieci do przedszkola, opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami. Radni zdecydowali również o przesunięciu opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi działki nr 542 położonej między Domaszowicami
i Wolą Kopcową na przyszły rok. W 2017 roku realizowane będą
również prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego, co bezpośrednio wiąże się z studium uwarunkowań prze-

strzennych, które zostanie uchwalone na listopadowej sesji Rady
Gminy Masłów.
Więcej pieniędzy
Rada Gminy zwiększyła środki na opracowanie projektu
i budowy parkingu obok cmentarza w Brzezinkach oraz wpisała
do budżetu nowe zadanie inwestycyjne - budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dąbrowie z realizacją
w przyszłym roku. Dodatkowe pieniądze przeznaczono na zakup
i montaż urządzeń czyli trybun w Masłowie Drugim, które zostaną umieszczone na boisku do piłki siatkowej oraz dołożono środki
na doposażenie placu zabaw w tej samej miejscowości. Ponadto
w budżecie dokonano zmian związanych z oszczędnościami po
przeprowadzonych przetargach.
Dłuższy termin
Uchwały budżetowe to jednak nie wszystko. Radni zdecydowali również o zmianach dotyczących przyznawania Nagrody Gospodarczej Gminy Masłów. W uchwale uwzględniono doświadczenia po pierwszej edycji i konsultacjach z przedsiębiorcami.
Zmieniono zapis dotyczący zgłaszania kandydatów. Będzie można
ich zgłaszać do 28 lutego każdego roku, a nie jak było wcześniej
do 31 grudnia oraz uszczegółowiono kryteria przyznania nagrody
i uproszczono wniosek. W związku z obowiązującym od 30 września 2016 r. nowym Statutem Gminy Masłów radni powołali nową
komisję do spraw petycji. W jej skład po głosowaniu weszli: Zbigniew Bujak, Ryszard Filipowicz, Robert Fortuna, Sylwester Wojtyna, Piotr Zegadło
Wojciech Purtak

To tylko ćwiczenia

Próbna ewakuacja Urzędu Gminy
W związku z „Programem szkolenia obronnego w gminie Masłów na lata 2015-2017” w budynku Urzędu Gminy
miała miejsce próbna ewakuacja pracowników i interesantów.
Za nami gminne ćwiczenie obronne zorganizowane pod nazwą: „Kierowanie realizacją zadań obronnych w zakresie osiągania
gotowości obronnej czasu kryzysu w przypadku ataku terrorystycznego”. Ćwiczenia odbyły się pod kątem ewentualnego zagrożenia
terrorystycznego na obszarze kraju, województwa i powiatu. Wójt
podjął działania na terenie gminy polegające na sprawdzeniu gotowości do działania w razie nagłego zagrożenia w szczególności
praktyczne funkcjonowanie obsady personalnej Stałego Dyżuru
i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jednym z elementów ćwiczeń była także odprawa informacyjna prowadzona przez Wójta mająca na celu zapoznanie kadry kierowniczej urzędu i jednostek organizacyjnych gminy
Kiedy
z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa, sprecyzowaw urzędzie trwało
przeszukiwanie
pomieszczeń,
pracownicy zostali
ewakuowani.

nie zadań i zapoznanie z myślą przewodnią władz
gminy. Praktycznym zakończeniem ćwiczeń okazała
się konieczność ewakuacji pracowników i interesantów urzędu wskutek ataku terrorystycznego i wybuchu.
Wszyscy obecni w Urzędzie błyskawicznie ewakuowali
się na parking przed budynkiem. W ćwiczeniach brali udział
strażacy z OSP Masłów, jednostki Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej, a także policjanci z Komendy Miejskiej Policji
w Kielcach. Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną jednostki
samorządu terytorialnego są zobligowane do przeprowadzania
ćwiczenia gminnego z częstotliwością raz na 3 lata.
Mateusz Fąfara
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Inicjatywa w ramach projektu „Kulturalnie poruszeni”

Fotografie i wspomnienia w Dąbrowie
Ponad 170 zdjęć z historii Dąbrowy można oglądać
na wystawie, którą otwarto w miejscowej świetlicy. To
efekt projektu “Dąbrowa w fotografii i wspomnieniach
mieszkańców kulturalnie poruszonych”.
Wszystko zaczęło się od spotkania, na którym zachęcano do
udziału w akcji “Kulturalnie poruszeni” realizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie w ramach programu Dom
Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016, dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury. - To był nasz wspólny pomysł. Razem z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich Dąbrowianki postanowiłyśmy zachęcić mieszkańców Dąbrowy do sięgnięcia do swoich
albumów rodzinnych i wyszukania ważnych zdjęć osób i miejsc
tworzących historię naszej wsi, a o napisanie projektu poprosiłyśmy
Beatę Januchtę - opowiada Aniela Cedro, sołtys Dąbrowy, która
odpowiadała m.in. za skompletowanie zdjęć. Po wyborze zdjęć
i pogrupowaniu ich tematycznie stworzono wystawę zamykającą
się w 17 wielkich planszach,. Wydrukowano na nich nie tylko zdjęcia, ale również ważne informacje dotyczące poszczególnych osób
czy przedstawionych miejsc. - Cieszę się, że nasz projekt znalazł
się w gronie zwycięskich i został zrealizowany, bo po prostu jest
tego wart. Udało nam się zachować historię Dąbrowy. Bardzo ważne jest to, że pomagała nam młodzież, która mam nadzieję będzie
się dalej angażować w utrwalanie naszej historii - opowiada Marta
Gawrońska, jedna z inicjatorek projektu. Efekty pracy pań z KGW
Dąbrowianki można było podziwiać podczas wernisażu zorganizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie.

Wystawa zostanie na stałe umieszczona na ścianach świetlicy.

Dąbrowianki zaprosiły na wyjątkową wystawę.

Wystawie towarzyszyła prezentacja okolicznościowego folderu.

Wyjątkowe wydawnictwo
Oprócz wystawy zaprezentowano również folder “Dąbrowa
w fotografii i wspomnieniach mieszkańców kulturalnie poruszonych”. Na kilkunastu stronach można obejrzeć zdjęcia z wystawy,
ale również przeczytać m.in. o kapliczce z XIX wieku, historii szkoły czy osobach, które zaznaczyły swoją działalność w Dąbrowie
m.in. o Stanisławie Janiku, dyrektorze szkoły czy Adamie Chamerskim, współzałożycielu KGW Dąbrowianki czy Helenie Siudzie,
miejscowej poetce. Za redakcję tekstów odpowiadały Marta Gawrońska, Anna Kamińska, Agata Kamińska, a opracowanie graficzne powierzono Marcinowi Kamińskiemu. Okolicznościowe
wydawnictwo otrzymał każdy obecny na spotkaniu. Słów uznania
dla inicjatywy nie szczędzili wójt Tomasz Lato i Krystyna Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.
- Mieszkańcy Dąbrowy w przygotowanie wystawy i wydawnictwa
włożyli wiele pracy. Dorośli pracowali z młodzieżą, sprawdzali historię swojej miejscowości, co dało wspaniały efekt. Tym bardziej,
że forma wystawy daje możliwość, że plansze zostaną zawieszone
w świetlicy i będą ją zdobić - mówi wójt Tomasz Lato. Na finał
spotkania swój spektakl “Gość oczekiwany” przedstawił Amatorski
Teatr Parafialny z Ostojowa. Aktorzy zostali nagrodzeni wielkimi
brawami. Nie brakowało również słów uznania za ich role. Po
spektaklu Dąbrowianki zaprosiły wszystkich na wspólny poczęstunek.
Wojciech Purtak

Świetlica zapełniła się do ostatniego miejsca.
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Dzień Nauczyciela 2016

Wójt wręczył nagrody nauczycielom
Praca nauczyciela jest bardzo ciężka, bo kształtuje drugiego człowieka. Szkoła i dom, to miejsca, gdzie tworzymy społeczność naszej gminy - mówił wójt Tomasz Lato do nauczycieli z gminy Masłów, którzy wzięli udział w uroczystym
spotkaniu w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach. Do dyrektorów, pedagogów szkolnych oraz belfrów
wyróżniających się swoją pracą trafiły specjalne nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Tak jak co roku do Szklanego Domu w Dniu Nauczyciela
przyjechali nauczyciele pracujący w placówkach prowadzonych
przez Gminę Masłów. Gospodarzami uroczystego spotkania byli
wójt Tomasz Lato oraz Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady
Gminy. W swoim przemówieniu wójt zwrócił uwagę na trud, jaki
w wychowanie wnoszą nauczyciele. - Praca nauczyciela jest bardzo ciężka, bo kształtuje drugiego człowieka. Szkoła i dom, to
miejsca, gdzie tworzymy społeczność naszej gminy. To również

Nauczycielki wyróżnione nagrodą wójta. Od
lewej: Joanna Jaros, Ewa Staszewska, Danuta
Kmiecik, Małgorzata Siudak, Maria Kozińska.

szkolnym 2015/2016. Nagrody otrzymały Maria Kozińska - nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół w Masłowie, Danuta
Kmiecik - nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego Zespołu Szkół
w Mąchocicach Kapitulnych, Ewa Staszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Mąchocicach Scholasterii, Joanna Jaros - nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Brzezinkach, Małgorzata
Siudak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej

Nagrodzeni dyrektorzy: Janina Gozdek, Zbigniew Długosz, Janina
Dyamentowska, Ilona Niebudek, Joanna Broniek z wójtem Tomaszem
Lato i Sylwestrem Wojtyną, przewodniczącym Rady Gminy.

praca na lata. Widoczna jest wtedy, kiedy z perspektywy czasu
oceniamy lata młodości - mówił włodarz. Zwrócił również uwagę
na zaangażowanie pedagogów w swoją działalność i poświęcenie
mnóstwa czasu poza godzinami pracy. Podkreślał jednocześnie
bardzo dobrą współpracę z Radą Gminy, dzięki której już w najbliższym czasie termomodernizację przejdą dwie szkoły (w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii), powstanie boisko czy
zostaną wykonane prace przystosowujące placówki dla uczniów
niepełnosprawnych. Do życzeń przewodniczącego Wojtyny przyłączył się radny Robert Fortuna, przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy. Panowie przekazali
symboliczny kosz biało-czerwonych goździków na ręce przedstawicieli nauczycieli, emerytów, katechetów oraz pracowników obsługi. Słowa do nauczycieli skierowali również goście: Waldemar
Majchrzykiewicz, wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty
oraz Janina Furmanek, przedstawicielka międzygminnego Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
Serdeczne gratulacje
Najważniejszym momentem było uhonorowanie nauczycieli
nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zgodnie z tradycją
otrzymali je dyrektorzy szkół: Janina Gozdek - Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, Ilona Niebudek - Zespół Szkół w Masłowie, Joanna Broniek - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii, Janina Dyamentowska - Szkoła
Podstawowa w Woli Kopcowej, Zbigniew Długosz - Szkoła Podstawowa w Brzezinkach oraz pedagodzy szkolni: Joanna Nogaj nauczyciel Zespołu Szkół w Masłowie, mająca pod opieką również uczniów Szkoły Podstawowej w Brzezinkach oraz Marzena
Szczypała - nauczyciel Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych,
mająca pod opieką również uczniów Szkoły Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii.
Wójt nagrodził
Na wniosek dyrektorów szkół wójt nagrodził również nauczycieli każdej ze szkół za wyróżniające się dokonania w roku

Joanna Nogaj i Marzena
Szczypała - nagrodzeni pedagodzy szkolni.

w Woli Kopcowej. Nagrodzonym nauczycielom gratulowali wójt
Tomasz Lato i Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy.
Brawa dla artystów
To nie były jednak jedyne prezenty, jakie otrzymali nauczyciele. Z myślą o wszystkich belfrach przygotowano program artystyczny. Na scenie w Ciekotach zaprezentował się zespół folklorystyczny Czerwone Jagody ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii, który jak zwykle zachwycił wszystkich śpiewem i recytacjami. Wielkimi brawami nagrodzono spektakl “Królewna Śnieżka”. W rolę bajkowych postaci
wcielili się rodzice przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych
Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej wzbudzając tym samym
wielkie zainteresowanie widowni. Przypomnijmy, że premiera
spektaklu odbyła się kilka tygodni temu podczas Rodzinnego Pikniku Historycznego w Woli Kopcowej. Całość spotkania poprowadziła Irena Kundera, kierownik Samorządowego Zespołu Obsługi
Oświaty w Masłowie.
WP

Humory dopisywały krasnoludkom czyli rodzicom przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej, którzy zaprezentowali przedstawienie o Królewnie Śnieżce.
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Uroczystości odbyły się w Masłowie i Wiśniówce

Radosne obchody Święta Niepodległości
Obchody Święta Niepodległości miały szczególny
wymiar w naszej gminie. Nie zabrakło modlitwy za
Ojczyznę, ale również ciekawych wydarzeń kulturalnych.
Świętowanie rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele
pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie. W swojej homilii ks.
prałat Lucjan Skolik, dziekan dekanatu masłowskiego i proboszcz
parafii NMP Matki Kościoła w Dąbrowie skupił swoje rozważania
wokół wiersza Karola Wojtyły “Myśląc Ojczyzna”. - Ten wiersz
to wzorzec myślenia o ojczyźnie. Jest jak paradygmat, to poetycki
i profetyczny skrót miłości do ojczyzny tego wielkiego Polaka - mówił ks. prałat odnosząc kolejne strofy m.in. do działania na rzecz
ojczyzny również w swoich małych ojczyznach, jaką jest np. gmina Masłów. Wraz z dziekanem mszę sprawowali ks. Piotr Motyka,
proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Masłowie, ks. Józef
Żółtak, rezydent parafii NMP Królowej Świata w Brzezinkach, ks.
Ryszard Zaborek, proboszcz parafii św. Jacka w Leszczynach. Po
mszy świętej, którą swoim śpiewem oprawił Chór Masłowianie,
mieszkańcy gminy przeszli do hali sportowej. Przemarsz poprowadzili druhowie strażacy z pocztami sztandarowymi oraz przedstawiciele gminnego PSL.
O patriotyzmie
Uroczystości w hali sportowej otworzył wójt Tomasz Lato.
- Patriotyzm zaczyna się pod dachami naszych domów od
szacunku do żony, męża, dzieci. Musimy też
pamiętać, że nie ma przyszłości bez poznania przeszłości - mówił wójt. Wolność znaczy jedność i dobrą
pracę na rzecz Polski i naszej
gminy Masłów. Nasze chodniki, organizacja ważnych
wydarzeń jak np. dożynki,
troska o bezpieczeństwo
to wszystko to patriotyzm
- dodał. Wójt zwracał
również uwagę na bardzo
dobrą współpracę ze Starostwem Powiatowym w Kielcach, Świętokrzyskim Urzędem
Marszałkowskim w kwestii wspólTo było bardzo
nych inwestycji. Potwierdzali to rówwidowiskowe przedstanież goście Michał Godowski, starosta
wienie.

Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej w Woli
Kopcowej zasłużyły na ogromne brawa.

Uroczystości otwierali wspólnie gospodarze wójt Tomasz Lato
i wiceprzewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Kozubek
i Andrzej Pedrycz oraz Michał Godowski, starosta kielecki,
Henryk Milcarz, radny Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich.

kielecki oraz Henryk Milcarz, radny Sejmiku, prezes Wodociągów
Kieleckich. Włodarz dziękował również przedstawicielom Rady
Gminy na czele z wiceprzewodniczącymi Małgorzatą Kozubek
i Andrzejem Pedryczem.
Wspólne śpiewanie
W części artystycznej specjalny patriotyczny
program zaprezentowali artyści z naszej
gminy. Młodzieżowa Orkiestra Dęta
przedstawiła wiązankę znanych
utworów kojarzących się w Polską. Chór Masłowianie zachęcał do wspólnego śpiewania,
w czym publiczności pomogły
słowa pieśni wyświetlane na
ekranie. Największe brawa
zabrały dzieciaki ze Szkoły
Podstawowej w Woli Kopcowej. Uczniowie klas I - III zaprezentowali radosny i dynamiczny
program, w którym miłość do ojczyzny była na pierwszym miejscu. Za
jego przygotowanie odpowiadały nauczycielki: Jolanta Kozub, Małgorzata Siudak, Re-

9

Kurier Masłowski

Chór Masłowianie zaprosił do wspólnego śpiewania pieśni pariotycznych.

Pięknie zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa.

nata Szwaczka. Obchody zakończyło widowiskowe odtańczenie
poloneza. Szczególną uwagę zwracały kolorowe suknie dziewczynek.

wionej poprowadzonej przez ks. Leszka Struzika, proboszcza
parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce poszczególne
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. W programie obchodów
znalazły się również dwie inicjatywy mieszkańców gminy Masłów
w ramach projektu “Kulturalnie poruszeni” realizowanego przez
GOKiS ze wsparciem z Narodowego Centrum Kultury. W świetlicy
w Wiśniówce otwarto wystawę “Wiśniówka dawniej i dziś”. Dzień
później w Szklanym Domu w Ciekotach odbył się finał warsztatów
“W rodnej stronie” prowadzonych przez Piotra “Kubę” Kubowicza,
artystę Piwnicy pod Baranami z uczniami SP w Brzezinkach, ich
mamami i babciami.
Wojciech Purtak

Kwiaty pod pomnikiem
Kolejna część gminnego świętowania miała miejsce po południu w Wiśniówce. Pod pomnikiem spotkali się mieszkańcy
i goście wśród których był Marek Jończyk z kieleckiej delegatury
Instytutu Pamięci Narodowej. Zgodnie z tradycją wszyscy spotkali
się przed pomnikiem upamiętniającym marszałka Józefa Piłsudskiego, który został ufundowany przez robotników z miejscowej
kopalni w 20. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Po krótkim przemówienia wójt Tomasza Lato i modlitwie odmó-

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania
pod pomnikiem w Wiśniówce.

Mszę świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego odprawili: ks. prałat
Lucjan Skolik, ks. Piotr Motyka, ks. Józef Żółtak, ks. Ryszard Zaborek.

Wracamy do tematu

Fundusz sołecki w Woli Kopcowej
26 665, 30 zł to kwota, jaka zostanie przeznaczona na fundusz sołecki Woli Kopcowej w 2017 roku. Sprawdźcie, na
co zostanie wydana ta suma.
W poprzednim numerze “Kuriera Masłowskiego” przedstawiliśmy inwestycje, które będą realizowane w ramach funduszu
sołeckiego w każdym sołectwie gminy Masłów. O wyborze inwestycji decydowali mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. W informacji dotyczącej Woli Kopcowej wkradł się błąd. Pomyłkowo
opublikowaliśmy tegoroczne inwestycje, które również omawiane
były na zebraniu wiejskim. W tym wydaniu naprawiamy nasz błąd
i przepraszamy za pomyłkę. Inwestycje, które w 2017 roku będą
realizowane w Woli Kopcowej w ramach funduszu sołeckiego to:
doposażenie placu zabaw przy szkole w Woli Kopcowej poprzez

zakup i montaż ławek i koszy na śmieci, zakup zmywarki dla Domu
Ludowego w Woli Kopcowej na potrzeby KGW Kopcowianki i doposażenie koła poprzez wykonanie usługi uszycia strojów, opracowanie i wydanie monografii sołectwa Wola Kopcowa w ramach
promocji Woli Kopcowej, zakup ławek na potrzeby boiska przy
strażnicy w Woli Kopcowej, zakup i montaż napędu bramy garażowej strażnicy OSP Wola Kopcowa i doposażenie OSP w sprzęt
i umundurowanie. Łącznie zostanie na to przeznaczona kwota
26 665, 30 zł.
Redakcja
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Zajrzeli w historię Wiśniówki

Blisko 200 archiwalnych zdjęć
na wyjątkowej wystawie
- Mieszkańcy Wiśniówki bardzo
chętnie udostępniali swoje archiwalne zdjęcia, które ułożyliśmy
w historię naszej miejscowości - mówi sołtys Maria Bysiak.
W minioną sobotę w świetlicy
samorządowej otwarto wystawę
“Wiśniówka - wczoraj i dziś”.
Wydarzenie wpisało się w obchody
Święta Niepodległości w gminie Masłów.
Tuż po złożeniu kwiatów pod pomnikiem,
który został wzniesiony w 20. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości
mieszkańcy i goście spotkali się w świetlicy samorządowej. Tam zaprezentowano
efekty inicjatywę mieszkańców Wiśniówki w ramach realizowanego przez GOKiS
projektu “Kulturalnie Poruszeni” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu Dom Kultury
+, Inicjatywy Lokalne 2016.
Niepowtarzalna galeria
- Postanowiliśmy zachęcić mieszkańców do poszukania w swoich albumach
zdjęć z wydarzeń Wiśniówki, o których
wiele osób dziś już nie pamięta. Odzew
był bardzo duży, bo jak się okazało takich
zdjęć jest sporo - informuje sołtys Maria
Bysiak. Ostatecznie na wystawę trafiło blisko 200 zdjęć podzielonych tematycznie.
Przedstawiają one np. historię powstania
kamieniołomu i osiedla, życie szkoły i straży pożarnej oraz bogate życie kulturalne
skupione wokół orkiestry czy grupy teatralnej, która wystawiała m.in. “Moralność pani
Dulskiej”. - Bardzo się cieszę, że udało nam
się przygotować również folder i odtworzyć
wyjątkową kronikę, w której zebraliśmy

Inicjatorzy wydarzenia, laureaci konkursu plastycznego i goście pozowali do wspólnego zdjęcia.

wszystkie zdjęcia wraz z opisami - dodaje
pani sołtys. Wraz z Marią Bysiak w realizację projektu byli zaangażowani: Regina
Kowalska, Halina Marcyś, Milena Zagnińska, Mariola Sztandera, Marek Jabłoński,
Bartosz Bysiak, Jadwiga Wasik oraz panie
z Osiedlowego Klubu Babiniec na czele
z Wandą Wojtyną. Inicjatywie towarzyszył również konkurs plastyczny dla dzieci
korzystających z zajęć w świetlicy. Ich zadaniem było narysowanie Wiśniówki zarówno tej sprzed lat jak i obecnej. Nagrody
otrzymali: Maja Zagnińska, Nadia Zapała,
Krzysztof Pisarczyk, Grzegorz Adamczyk,
Marcin Seweryn, Sebastian Pisarczyk, Nikola Zegan, Kinga Syska, Kuba Surma.

m.in. domowe ciasta oraz zupę gulaszową.
Niewielka świetlica z trudem pomieściła
wszystkich chętnych, którzy przyszli obejrzeć wystawę. Ci, którzy nie mogli pojawić
się na wydarzeniu będą modli nadrobić
zaległości, bowiem w najbliższych tygodniach wystawa będzie otwarta w godzinach pracy świetlicy. Kronikę wszystkim
chętnym udostępni sołtys, po wcześniejszym umówieniu się.
Wojciech Purtak

Dla chętnych
Po części oficjalnej organizatorki zaprosiły gości na poczęstunek. Serwowano

Do oglądania wystawy i przeglądania kroniki zaprasza Maria Bysiak,
sołtys Wiśniówki.

Młodzi mieszkańcy Wiśniówki z zainteresowaniem
przyglądali się archiwalnym zdjęciom.
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Przyłączamy się do serdecznych życzeń

Nasi złoci i diamentowi jubilaci
Małżonkowie z gminy Masłów, którzy przeżyli ze sobą 50 i 60 lat w wyjątkowy sposób świętowali swojego Złote i Diamentowe Gody. Nie zabrakło modlitwy w ich intencji, medali od Prezydenta RP, honorowych dyplomów i mnóstwa
serdecznych życzeń.
W kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie odpra- Medale i upominki
wiono uroczystą mszę świętą w intencji małżonków, którzy tego
Druga część uroczystości odbyła się w Centrum Edukacyjnym
dnia obchodzili zarówno Diamentowe jak i Złote Gody. W swojej Szklany Dom w Ciekotach. Gospodynią wydarzenia była Joanna
homilii ks. proboszcz Piotr Motyka zwracał szczególną uwagę na Radek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Masłowie. Dostojtrwałość sakramentu małżeństwa. - Pewnie sięgacie
nym jubilatom towarzyszyli członkowie ich rodzin m.in. dzieci,
dziś pamięcią, jak klęczeliście oboje przed
wnuki i prawnuki. Jako pierwszy wyjątkowego jubileuszu
ołtarzem pańskim i myślicie, że to było
gratulacje składał wójt Tomasz Lato. - Spojrzenie na
NASI JUBILACI
niedawno, ale przecież to tyle lat
Was to myśl, co można osiągnąć razem. Tu na tej
i wydarzeń. Wtedy śpiewany był
scenie stoją z Wami wszystkie Wasze radości,
Diamentowe Gody obchodzili:
hymn do Ducha Świętego, który
problemy i podejście do życia, które Was tu
Genowefa i Zdzisław Aniołowie z Ciekot,
spełnił wiele waszych próśb,
doprowadziło - mówił włodarz. Zaznaczył
Teresa i Stanisław Janikowie z Ciekot, Janina i Piotr
teraz można powiedzieć, że
również niezwykłą rolę w życiu małżonZdolińscy z Domaszowic, Zofia i Stanisław Białkowie
pielęgnowaliście tę miłość.
ków, jaką odrywają rodzina i przyjaz Mąchocic Kapitulnych, Stefania i Bogumił Chaba z MąDziś na zakończenie mszy
ciele. Chwilę później wójt w imieniu
chocic - Scholasterii
świętej śpiewany będzie
Prezydenta RP dekorował małżonków,
Złote Gody obchodzili:
hymn uwielbienia i dziękobchodzących Złote Gody, medalami
Janina i Jan Brzoza z Brzezinek, Irena i Zygmunt Michtowie
czynienia - mówił ks. Piotr
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
z Ciekot, Anna i Leszek Sowa z Dąbrowy, Danuta i Ludwik RaMotyka. Najważniejszym
Z najlepszymi życzeniami i gratuladlicowie z Dąbrowy, Mariana i Stefan Gałązka z Domaszowic,
momentem nabożeństwa
cjami pospieszyli również: ks. Piotr
Aniela i Stefan Mojeccy z Domaszowic, śp. Stanisława i Tadeusz
było uroczyste odnowieMotyka, wicewójt Monika DolezińCedro z Domaszowic, Renata i Zygmunt Franasowie z Donie przyrzeczeń małżeńska - Włodarczyk, sekretarz Zbigniew
maszowic, Lucyna i Kazimierz Kosowie z Domaszowic,
skich. Jubilaci powtarzali
Zagnański, skarbnik Małgorzata Kumór.
Elżbieta i Wojciech Sierakowie z Domaszowic, Alicja
słowa wypowiadane przez
W tym roku 50. rocznicę ślubu obchoi Marian Salwa z Masłowa Drugiego, Janina i Stefan
kapłana trzymając się za ręce.
dzi 14 par z gminy Masłów. Nie wszyscy
Stefanowscy, Marianna i Marian MajcherczykoDla wszystkich było to niezwykłe
jednak mogli dotrzeć na uroczystość. Miłym
wie z Masłowa Pierwszego, Małgorzata
przeżycie bezpośrednio nawiązująakcentem było również wyróżnienie pięciu par,
i Edward Kryniewiczowie.
ce do składanej przed laty przysięgi.
które przeżyły ze sobą 60 lat! Jubilatom przyznano
honorowe dyplomy. Zarówno diamentowi jak i złoci
jubilaci otrzymali upominki czyli ciepłe koce oraz storczyki.
Kulturalnie poruszeni
Dla jubilatów i gości przygotowano wyjątkowy i różnorodny
program artystyczny. Alicja Rozborska z akompaniamentem Daniela
Kozłowskiego zaprezentowała piosenki z XX-lecia wojennego, a na
ludową nutę zaśpiewały Domaszowianki. Na finał Teatr Kapitalny
złożony z gimnazjalistów Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych przedstawił swoją wersję historii „Romea i Julii“ zrealizowaną
w ramach projektu Kulturalnie Poruszeni. To jednak nie wszystko, bo
gimnazjaliści z nauczycielką Anetą Januchtą oraz Joanną Radek, kierownik USC przygotowali zaskakujący film dokumentalny, w którym
w rolach głównych wystąpiło 13 par jubilatów. W często zaskakujący sposób opowiadali oni o swoich narzeczeńskich i małżeńskich
przeżyciach. Goście mogli obejrzeć również wystawę archiwalnych
zdjęć i portretów jubilatów. Po zakończeniu części oficjalnej bohaterowie popołudnia zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.
Pary obchodzące Diamentowe Gody.
Wojciech Purtak

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów obchodzących Złote Gody.

Dla wszystkich wystąpiły Domaszowianki.
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Z mieszkańcami Brzezinek i Barczy zaśpiewał Piotr “Kuba” Kubowicz

Krakowski bard, poezja Gajzlera
i kulturalnie poruszone Brzezinki
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach, ich mamy i babcie wystąpiły wraz z Piotrem “Kubą” Kubowiczem,
artystą Piwnicy pod Baranami w finałowym koncercie “W rodnej stronie”. Wszystko w ramach podsumowania warsztatów z poezją Jana Gajzlera. To na pewno było kulturalne wydarzenie!
- Pomysł był prosty. Postanowiłyśmy
wraz z mamami dzieci z naszej szkoły
stworzyć projekt, który łączyłby pokolenia.
Naturalnym wyborem okazały się warsztaty recytatorsko-wokalne, z których każdy
wyniósłby coś dla siebie - opowiada Joanna Jaros z inicjatywnej grupy Mamy znad
Lubrzanki, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. Grupa złożona z mam
głównie z kół gospodyń Barczanki oraz
Brzezinianki bardzo ambitnie podeszła do
tematu i do poprowadzenia warsztatów
zaprosiła Piotra “Kubę” Kubowicza, barda
krakowskiej Piwnicy pod Baranami, doskonale znanego wielbicielom poezji śpiewanej w całej Polsce. - Bardzo się cieszymy,
że artysta przyjął nasze zaproszenie. Zależało nam na tym, tym bardziej, że kilka lat
temu stworzył wyjątkowy projekt “Akwarelki świętokrzyskie”. Złożyły się na niego wiersze suchedniowskiego poety Jana
Gajzlera, do których muzykę napisał Piotr
“Kuba” Kubowicz - opowiada Olga Zawodnik - Purtak, koordynatorka inicjatywy, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Brzezinkach.
Poetyckie ujęcie
Artysta od końca września co tydzień
przyjeżdżał do Brzezinek, by po lekcjach
z uczniami oraz ich mamami i babciami ćwiczyć nowe piosenki oraz recytację wierszy.

Uczestnicy warszatów i koncertu finałowego
z senatorem Krzysztofem Słoniem i wójtem Tomaszem Lato.

W ostatniej fazie przygotowań Piotr “Kuba”
Kubowicz gościł już w szkole codziennie. Poezja Jana Gajzlera ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Gór Świętokrzyskich.
Słychać w niej miłość do tej ziemi, w swoich
wierszach wielokrotnie daje temu dowód
pisząc choćby o Brzezinkach czy Ciekotach - mówi Piotr “Kuba” Kubowicz. - Przez
1,5 miesiąca zdążyłem już poznać te tereny
i niezwykłą gościnność mieszkańców Brzezinek. Mam nadzieję, że nasza praca będzie

jeszcze owocować, bo spotkania z dziećmi,
mamami i babciami były bardzo twórcze dodaje. Finałem warsztatów był koncert “W
rodnej stronie”, który odbył się na scenie
Szklanego Domu w Ciekotach. Artystom towarzyszyli muzycy: Łukasz Mazur, pianista,
aranżer oraz Daniel Kozłowski, nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. Publiczność nagrodziła wszystkich owacjami
za stworzenie wyjątkowego poetyckiego
widowiska, w którym ludowy koloryt bił

Artystom udało się stworzyć ciekawe ludowe widowisko.
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nie tylko ze strojów, ale przede wszystkim
ze szczerości wykonania.
To nie koniec
Wiele dobrych słów do artystów skierowali goście premiery: senator Krzysztof Słoń, Kazimiera Zapałowa, honorowa
kustosz dworu Stefana Żeromskiego, badaczka poezji Jana Gajzlera oraz wójt Tomasz Lato. Po zakończeniu koncertu Piotr

“Kuba” Kubowicz chętnie fotografował
się z fanami oraz podpisywał swoje płyty.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Na stołach
znalazło się m.in. wiele ciast przygotowanych oczywiście przez mamy i babcie znad
Lubrzanki. Wiele wskazuje na to, że dla
uczniów i ich rodzin finałowy koncert nie
oznacza końca przygody z projektem. Na
początku grudnia planowany jest koncert

Publiczność serdecznie przyjęła wyjątkową premierę.

w Stajni Artystycznej Marcinków, znanym
w środowisku artystów prestiżowym miejscu leżącym na granicy województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Inicjatywa została
sfinalizowana w ramach realizowanego
przez GOKiS projektu “Kulturalnie Poruszeni” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury +, Inicjatywy Lokalne 2016.
Wojciech Purtak

Piotr “Kuba” Kubowicz z inicjatorkami projektu nauczycielkami:
Joanną Jaros i Olgą Zawodnik- Purtak oraz Zbigniewem Długoszem,
dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzezinkach.

Ważny posiłek na początek dnia

Wygrali pieniądze na wielkie śniadanie
Szczególną oprawę w Szkole Podstawowej w Brzezinkach miało śniadanie zorganizowane w ramach ogólnopolskiej
akcji “Śniadanie daje moc”. Placówka jako jedyna w województwie świętokrzyskim pozyskała pieniądze na organizację wydarzenia z wielkim rozmachem.
O tym, jak ważne jest śniadanie przekonywano podczas
spotkania w Szkole Podstawowej w Brzezinkach. We wtorkowy
poranek odbyło się tam wyjątkowe wydarzenie w ramach ogólnopolskiej akcji “Śniadanie daje moc”. Tego dnia w szkołach
i przedszkolach w całej Polsce dzieciaki przygotowywały posiłki
ze zdrowych produktów, by zwrócić uwagę na to, że śniadanie to
najważniejszy posiłek w ciągu całego dnia.
W gronie najlepszych
W szkole w Brzezinkach akcja miała szczególną oprawę, bo
placówka znalazła się w gronie najlepszych w całym kraju. - Do
programu zgłosiło się ponad 4000 szkół, ale tylko jedna z każdego
województwa dostała dofinansowanie. Jako jedyni otrzymaliśmy
1000 zł, by zakupić wszystko to, co jest niezbędne do zdrowego
Akcja ma zwrócić uwagę dzieci na ważną rolę śniadania.

Na stołach pojawiło się wiele warzyw i owoców.

śniadania dla naszych uczniów - mówi Joanna Jaros, nauczycielka SP w Brzezinkach. To właśnie przygotowany przez nią wierszyk
promujący zdrowy styl życia został wybrany przez jurorów. Radości
z tego powodu nie krył dyrektor Zbigniew Długosz, który dał znak do
rozpoczęcia śniadania. W wydarzeniu zorganizowanym w świetlicy
wzięli udział uczniowie klas 0 - III. Ich zadaniem było przygotowanie
kanapek, których podstawą były warzywa i ciemne pieczywo. Dzieciaki wyciskały również sok ze świeżych owoców oraz samodzielnie robiły danie z musli. Swoją pomocą służyły mamy, nauczycielki
oraz gość specjalny wójt Tomasz Lato. Nie lada atrakcją dla dzieci
okazała się być wizyta ekipy telewizyjnej TVP3 Kielce, która przygotowywała relację do “Informacji”. Śniadanie zorganizowały również
szkoły w Woli Kopcowej i Mąchocicach-Scholasterii.
WP

14

Kurier Masłowski

Kwestowali na renowację grobu Żeromskiego
Ponad 1300 zł uzbierano podczas zbiórki na renowację grobu Stefana Żeromskiego, którą przeprowadzono na cmentarzach w Masłowie, Brzezinkach i Leszczynach. To efekt wycieczki zorganizowanej do miejsc związanych z pisarzem.
W dniu Wszystkich Świętych przed trzema cmentarzami, na
których spoczywają mieszkańcy gminy Masłów, kwestowali nasi
harcerze oraz uczniowie szkół w Brzezinkach, Masłowie i Mąchocicach Kapitulnych. Łącznie zabrano 1323, 30 zł:
Inicjatorką gminnej kwesty jest Anna Su- w Brzezinkach 506,80 zł, Leszpierz, mieszkanka Brzezinek. - Pomysł po- czynach 141,50 zł, a w Masłowie 675 zł. Zebrane pieniądze,
wstał podczas niedawnej gminnej wycieczki zostaną przekazane na konto
do miejsc związanych ze Stefanem Żerom- Stowarzyszenia im. Stefana Żeskim. Zobaczyłam wtedy, w jak złym stanie romskiego w Warszawie, które
jest grób pisarza. Cieszę się, że udało mi się jest głównym organizatorem

akcji. Grób pisarza znajduje się
na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.
Dzieci złożyły kwiaty na grobie Stefana Żeromskiego.

Uczestnicy wycieczki przed bramą Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.

przekonać do przyłączania do akcji wielu mieszkańców naszej
gminy. Bardzo dziękuję za każdy datek - mówi pani Anna. Podczas
wycieczki gminna delgacja na czele z Krystyną Nowakowską, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie i Kazimierą
Zapałową, honorową kustosz dworu Stefana Żeromskiego w Ciekotach pisarza i jego córki w 15. rocznicę śmierci Moniki Żeromskiej.
Podczas wyjazdu grupa odwiedziła także Willę Świt w Konstancinie, gdzie mieszkał nasz literat.
WP

Płyta już jest

Nasze pieśniarki w prządkowym repertuarze
Ukazała się płyta “Pieśni prządkowe” promująca spuściznę tradycyjnej kultury muzycznej regionu Gór
Świętokrzyskich na której zaśpiewały panie Stanisława
Radek i Łucja Sławeta z Mąchocic -Scholasterii.
Przędzenie lnu, tkanie – to były główne zajęcia kobiece na
polskich wsiach w okresie jesienno – zimowym. Nieodłącznym
elementem prządkowych spotkań był również śpiew. Po drugiej
wojnie światowej wraz z rozwojem technologii i produkcji przemysłowej, zwyczaj prządek zaczął zanikać, a razem z nim międzypokoleniowy przekaz kultury tradycyjnej w jej aspekcie rękodzielnictwa i obyczajowości. Obecnie pieśni prządkowe - niegdyś
stanowiące ważny kanon w tradycyjnej kulturze śpiewaczej - praktycznie nie są już wykonywane. Rzadko można je znaleźć nawet

Tak prezentuje się okładka.

Stanisława Radek i Łucja Sławeta z Mąchocic -Scholasterii
zaśpiewały na płycie “Pieśni prządkowe”.

w repertuarze regionalnych zespołów folklorystycznych. Na płycie
znalazły się utwory zebrane podczas badań terenowych prowadzonych przez krakowską Fundację Korzenie w powiecie kieleckim
w latach 2012- 2014. Do ich wykonania i nagrania Fundacja zaprosiła śpiewaczki z trzech podkieleckich gmin: Zagnańska, Masłowa i Daleszyc. Gminę Masłów reprezentowały panie Stanisława
Radek i Łucja Sławeta z Mąchocic -Scholasterii. Autorką projektu
“Pieśni prządkowe” jest Iwona Furmańczyk.
RED.
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Można wygrać 2000 zł

Zaprojektuj logo naszej gminy
Masz pomysł na logo Gminy Masłów? Trwa konkurs, który ma
wyłonić najlepszy projekt, który
stanie się elementem oficjalnej
identyfikacji wizualnej Gminy
Masłów.
Zwycięski projekt logo będzie służył do celów promocyjnych, popularyzatorskich i korespondencyjnych. Zostanie
umieszczony m.in. na papierze firmowym,
wydawnictwach drukowanych, ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych,

gadżetach okolicznościowych, nośnikach
elektronicznych i w grafice internetowej
oraz nośnikach reklamy zewnętrznej. Logo
powinno współgrać z hasłem „Masłów gmina z polotem”.
Do kogo?
Zwycięzca konkursu, poza samym
znakiem graficznym, musi przedstawić
także księgę znaku, obejmującą między
innymi podstawową i alternatywna wersję znaku, kolorystykę znaku, typografię,
skalowanie, stosowanie na różnych tłach
oraz wizualizacje na różnych materiałach

promocyjnych (papier firmowy, baner reklamowy, roll’up, koszulka, pin, plakat itp.).
Konkurs skierowany jest do pełnoletnich
twórców, grafików, projektantów, artystów
plastyków oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, oraz
podmiotów nieposiadających osobowości prawnej. Na zwycięzcę czeka nagroda
w wysokości 2.000 złotych. Prace należy
składać do dnia 30 listopada 2016 r.
Więcej informacji oraz regulamin
można znaleźć na stronie www.maslow.pl
Mateusz Fąfara

Ciekawa wystawa przygotowana przez nauczycielki z Masłowa

Najstarszy dokument ma prawie 200 lat!
Archiwalne dokumenty dotyczące historii szkolnictwa w Masłowie można było oglądać na specjalnej wystawie przygotowanej przez nauczycieli Zespołu Szkół im. św. Jana Pawła II w Masłowie.
W minionym roku świętowano 70-lecie szkoły podstawowej
w Masłowie. Już wtedy część z mieszkańców gminy słusznie zauważyła, że szkolnictwo w gminie sięga znacznie dalej niż 70 lat, a
obchody dotyczyły symbolicznego wznowienia nauki po II wojnie
światowej. O tym, że na naszych ziemiach szkoła działała już w
XIX wieku można było się przekonać na podstawie archiwalnych
dokumentów, jakie zostały zaprezentowane w czasie okolicznościowej wystawy zorganizowanej w hali sportowej w Masłowie,
przy okazji obchodów Święta Niepodległości. - Nasi nauczyciele
sięgnęli do archiwów, by poszukać dokumentów dotyczących historii szkolnictwa na terenie naszej gminy. Udało się dotrzeć do
dokumentów, które są dla nas szczególnie cenne - opowiada Ilona
Niebudek, dyrektor Zespołu Szkół im. św. Jana Pawła II w Masłowie.
Ważne dokumenty
Na wystawie można oglądać kopie dokumentów ze zbiorów
Archiwum Państwowego w Kielcach. Pokazano m.in. np. protokół
z zawiązania Towarzystwa Szkoły Elementarnej Gminy Kieleckiej
Obwodu Olkuskiego Województwa Krakowskiego czy ciekawy dokument z 1819 roku dotyczący zatrudnienia nauczyciela.
Można było również oglądać kopię dokumentu również z 1819
roku wydanego przez komisarza obwodu kieleckiego do Komisji
Wojewódzkiej Województwa Krakowskiego odnośnie wyznaczenia nauczyciela do szkoły elementarnej w Masłowie. Większość
prezentowanych dokumentów sporządzona została w języku rosyjskim. Wszystkie dokumenty zebrała i przetłumaczyła na język polski Izabella Ryszkowska. Wiele osób z wielkim zainteresowaniem
przyglądało się archiwalnej już liście z nazwiskami kadry nauczycielskiej przed 1939 rokiem do roku szkolnego 1983/1984. Na
wystawie pokazano również akt poświęcenia kamienia węgielnego
pod budowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Masłowie z 28 lipca 1948 roku. Wszystkie prezentowane dokumenty są w zbiorach
ZS w Masłowie i tam można je oglądać.
Wojciech Purtak

Do zapoznania się z ciekawymi dokumentami z historii szkolnictwa
gminy Masłów zachęcała Ilona Niebudek, dyrektor Zespołu Szkół
im. św. Jana Pawła II w Masłowie.

Wystawę przygotowały nauczycielki: Alina Kundera - Chutko, Urszula
Ksel oraz dyrektor Ilona Niebudek i jej zastępczyni Renata Zapała.
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Przygotowali spektakl i zaskakujący film z jubilatami

Miłość na pierwszym miejscu
w kulturalnym projekcie
„Dziatki - dziadkom, bo cóż beż miłości wart jest świat” to już kolejna inicjatywa zrealizowana w ramach projektu Kulturalnie Poruszeni. Tym razem główną rolę grała miłość zarówno w spektaklu, filmie i wystawie, które przygotowała
młodzież z Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych.
Teatru Kapitalnego wielbicieność ogromnymi brawami. Widzom
lom sztuki z gminy Masłów nie trzepodobała się nie tylko gra aktorska,
ba specjalnie przedstawiać. Młodzi
ale również sięganie po różne scei ambitni uczniowie z Zespołu Szkół
niczne rozwiązania m.in. grę cieni.
w Mąchocicach Kapitulnych mają
Ważny dokument
już za sobą pierwsze premiery i barPrzedstawienie to jednak jeden
dzo pozytywne opinie. To właśnie
z elementów projektu. Drugim było
oni mocno zaangażowali się w proprzygotowanie filmu dokumentaljekt „Dziatki- dziadkom, bo cóż bez
nego i okolicznościowej wystawy
miłości wart jest świat”. - Młodzież
archiwalnych zdjęć, których bohasama chciała przygotować i napisać
terami będą jubilaci obchodzący
sztukę teatralną. Później pojawił się
Złote Gody. - Wraz z uczennicami
konkurs, na który postanowiliśmy
Marią Bandrowską, Darią Pająk,
jednak przygotować uwspółcześnioJulią Mochocką przygotowałyśmy
ną wersją “Romea i Julii” i połączyć
film dokumentalny poświęcony nają z obchodami Złotych Godów
szym jubilatom. Nasze zaproszenie
w naszej gminie - opowiada Aneta
przyjęło 13 par, które odwiedziliśmy
Januchta, polonistka ze szkoły w Mą- Nauczycielka Aneta Januchta (pierwsza z prawej) wraz ze swo- w ich domach. Opowiadali nam
chocicach Kapitulnych, pomysłoo swoich doświadczeniach - mówi
imi uczniami przygotowała ciekawy projekt.
dawczyni projektu wspierana przez
Aneta Januchta. Po każdej z rozmów
uczniów: Aleksandrę Białogańską, Andrzeja Sobierajskiego, Dianę uczennicom nasuwało się jedno główne przemyślenie dotycząSamiczak, Filipa Dudzika. Ich projekt znalazł się w gronie sześciu ce dawania złotych rad i myśli dla młodych osób wchodzących
najlepszych wyłonionych w konkursie programu Dom Kultury + w związki. Stąd też taki małżonkowie podzielili się z widzami
Inicjatywy lokalne 2016 dofinansowanym przez Narodowe Cen- swoimi receptami na udane małżeństwo. Wśród nich dominowało
trum Kultury, a realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury przede wszystkim wzajemne zrozumienie. Premierowa projekcja
i Sportu w Masłowie.
zorganizowana również podczas uroczystości Złotych Godów
Udana premiera
spotkała się z bardzo żywymi reakcjami publiczności, która sponPróby ruszyły na początku września. Przez kilka tygodni mło- tanicznie nagradzała bohaterów brawami. Gimnazjalistki w realidzież pracowała nad swoją wersją najsłynniejszego dramatu Wil- zacji wspierała Joanna Radek, kierownik Urzędu Stanu Cywilneliama Shekespeare’a. Dzięki projektowi udało się m.in. zakupić go w Masłowie, która towarzyszyła młodym dokumentalistkom
kostiumy czy materiały wykorzystane przy scenografii. Jak zwykle i Anecie Januchcie w czasie odwiedzin w domach jubilatów. Film
przy realizacji przedstawienia z Anetą Januchtą pracowała Alicja z wprawą zmontował nauczyciel Daniel Kozłowski. DopełnieRozborska, aktorka, instruktorka teatralna. Premiera odbyła się niem projekcji była wystawa fotografii, na którą złożyły się ślubne
podczas uroczystości z okazji Złotych i Diamentowych Godów zdjęcia bohaterów filmu.
w Szklanym Domu w Ciekotach i została przyjęta przez publiczWojciech Purtak

Młodzi aktorzy zaprezentowali swoją wersję “Romea i Julii”.
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Gratulacje dla Natalii

Stypendium im. Andrzeja Radka
dla mieszkanki gminy Masłów
Natalia Cedro, absolwentka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie, mieszkanka gminy Masłów otrzymała stypendium im. Andrzeja Radka.
Uroczystość z udziałem stypendystów odbyła się w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. Stypendia
imienia Andrzeja Radka od 30 już lat przyznaje kieleckie Towarzystwo Przyjaciół Stefana Żeromskiego. To jedna z najbardziej
prestiżowych nagród, które trafiają do świętokrzyskiej młodzieży.
Stypendium wyróżnia przede wszystkim zasada, że otrzymują je
najzdolniejsi uczniowie pochodzący ze wsi i małych miasteczek,
którzy swoim uporem i talentem w zdobywaniu wiedzy są podobni
do Andrzeja Radka, bohatera powieści “Syzyfowe prace” Stefana
Żeromskiego. Pomysłodawczynią przyznawania stypendiów jest
Kazimiera Zapałowa, wieloletnia dyrektor Muzeum Lat Szkolnych
Stefana Żeromskiego w Kielcach, kustosz honorowa Dworu Stefana
Żeromskiego w Ciekotach. Od 1987 roku w gronie stypendystów
znalazło się wiele osób, którzy na kolejnych etapach swojej edukacyjnej drogi osiągały znaczące sukcesy. Wśród nich nie brakowało
również mieszkańców naszej gminy.
Idea Żeromskiego
Tegoroczne stypendia przyznano tradycyjnie już w Muzeum
Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. Uczniowie mogli zasiąść w zabytkowych, szkolnych ławkach i choć na chwilę
przenieść się do czasów młodości pisarza przebywając w miejscu, w którym się uczył. Stypendia otrzymało siedmioro uczniów.
Wśród nagrodzonych znalazła się Natalia Cedro, absolwentka Zespołu Szkół im. św. Jana Pawła II w Masłowie, uczennica I LO im.
S. Żeromskiego w Kielcach, mieszkanka naszej gminy, która wyróżnia się nie tylko sukcesami w nauce. Wśród gości uroczystego spotkania znaleźli się m.in. Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu
Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Natalia Cedro znalazła się w gronie stypendystów.

w Kielcach, Henryk Milcarz, radny Sejmiku, prezes Wodociągów
Kieleckich, Tomasz Lato, wójt gminy Masłów. - To piękna nagroda
z długą tradycją. Bardzo ważne jest to, że trafia ona do osób nieprzypadkowych, swoimi osiągnięciami edukacyjnymi niosącymi
przesłanie bliskie zarówno bohaterowi “Syzyfowych prac” jak i samemu młodemu Stefanowi Żeromskiemu, który z Ciekot po zdobywanie wiedzy wyruszał do Psar i później Kielc - mówi wójt Tomasz
Lato. - Szczególnie cieszę się, że w naszej gminie mamy młode
zdolne osoby, które edukacyjnymi wyborami udowadniają, że idea
Żeromskiego jest ciągle żywa, czego najlepszym przykładem jest
stypendium dla Natalii Cedro, której serdecznie gratuluję - dodaje
wójt.
WP

Kacperek ma nowy rower
Przedstawicielki Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Elżbieta Pokrzywińska
i Anna Pietrzyk w ramach współpracy z gminą Masłów za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Masłowie, przekazały rower rehabilitacyjny dla Kacperka Lisa mieszkańca Woli Kopcowej.
Rower trafił do Kacpra, przedszkolaka
z Woli Kopcowej, któremu przy odbiorze
trójkołowca w Urzędzie Gminy towarzyszyła mama. Wszyscy zebrani nalegali,
żeby wykonał próbny przejazd po gabinecie wójta ale Kacper stanowczo odmówił
informując, że w pomieszczeniach nie jeździ się na rowerze, co świadczy jak dobrze
wychowanym jest chłopcem. Darczyńcy
i przekazujący rower mają nadzieję, że
sprzęt spełni oczekiwania i będzie pomocny w codziennej rehabilitacji Kacpra oraz
w aktywnym spędzaniu wolnego czasu.
Rower został ufundowany przez Fundację
ECO TEXTIL w zamian za pomoc i możliwość ustawienia na terenie gminy kontenerów na odzież dla potrzebujących.
Mateusz Fąfara
Kacperek otrzymał prezent
w gabinecie wójta.
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Z Dworku Żeromskich

PORTRET
DZIADKA KATERLI
Niedawno, bo 27 maja bieżącego roku, dwór ciekocki wzbogacił się o bardzo cenny dar. Jest nim olejny portret macierzystego dziadka Stefana Żeromskiego – Józefa Katerli. Bardzo był
tu potrzebny obok konterfektów córek, zięciów, żony, wnuków,
kuzynów, których plejada ubogaca wnętrze, czyni je unikalnym, bo w żadnym muzeum, w żadnej ekspozycji poświęconej
Żeromskiemu nie ma tylu wizerunków bliższej i dalszej
rodziny pisarza.
Józef Katerla to na naszym portrecie bardzo
przystojny mężczyzna. Pochodził z rodu legitymującego się herbem Róża-Poraj, osiadłego w
Polsce – jak piszą heraldycy – na przełomie
XVI i XVII wieku. Pierwszy biograf Żeromskiego – Stanisław Piołun-Noyszewski pisał
o familii Katerlów, że zaliczana była do półarystokraci z racji wykształcenia, własności ziemskich, zasług obywatelskich i wojskowych, koneksji i aspiracji.
Do niedawna biografowie bardzo niewiele
wiedzieli o macierzystym dziadku autora
„Przedwiośnia”. Sporo ustaleń przyniosła moja
książka „Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem”, później poczyniłam jeszcze dalsze
uszczegółowienia.
Urodzony 2 marca 1799 roku w Jaworznie (krakowskie) z Józefa i Barbary z Paczków. Dzieciństwo spędził w majątku Lubachowy (przynależnym wówczas do parafii Dzierzgów), czas
edukacji w Krakowie w Collegium Pijarów i w Uniwersytecie
Jagiellońskim. W dorosłych latach początkowo trudnił się dzierżawami dóbr ziemskich (Brzozówka, Boczkowice, Rożnica), a w
1833 roku, wraz z żoną Agnieszką z Jackowskich, kupił majątek
Tyniec nad Nidą, liczący 1140 morgi ziemi, spory dwór, zabudowania gospodarcze, sad, las, pasiekę – i tam osiadł z najbliższymi. Był solidnym gospodarzem, dobrym obywatelem,
patriotą (brał udział w Powstaniu Listopadowym), służebnym
wobec parafii w Węgleszynie oraz wspomagającym inne instytucje i organizacje kościelne, człowiekiem gołębiego serca wobec rodziny, dworskiej służby, ale i wiejskiej biedoty. Żył krótko,
niespełna 43 lata. Zmarł w Tyńcu 16 stycznia 1842 roku.

Uroczystość przekazania portretu. Od lewej: Alicja Rozborska – prezentacja dokumentów, kustosz Kazimiera Zapałowa – pomysłodawczyni i prowadząca, Krystyna Nowakowska – dyrektor GOKiS Masłów, Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów, Barbara Wójtowicz-Flądro
– autorka i ofiarodawczyni portretu

Zmarł za wcześnie, by mógł być uwieczniony na dagerotypie,
a do tynieckiego dworu nie dotarł żaden zarobkowo wędrujący
latem po kraju malarz, który sportretowałby pewnie całą rodzinę. Jego twarz pozostała tylko w pamięci bliskich, którzy czasem
mówili o podobieństwie dzieci czy wnuków do Józefa: „wypisz –
wymaluj, jak Józef”, „jak skóra zdjęta”, „jota w jotę”, „jak dwie
krople wody”, „kubek w kubek”, „wykapany…” i temu podobne określenia, z jakimi spotykamy się i dziś.
Skąd więc portret? Urządzając dwór Żeromskich
marzyłam, by udało się wypełnić puste miejsce wizerunkiem dziadka Katerli. W mojej
wyobraźni już jego konterfekt się rodził. Potrzebny był profesjonalista, który posiada
podobną wrażliwość, ochotę i warsztat. Z
imaginacji powstało w przeszłości przecież
wiele wspaniałych portretów…
Późną jesienią 2014 roku, na rodzinnej uroczystości w Miechowie, spotkałam piękną i
utalentowaną kuzynkę mojego męża – Barbarę Wójtowicz-Flądro, która od poprzedniego
z nami widzenia zdążyła ukończyć szkoły, studia artystyczne i konserwatorskie, podjąć pracę w Muzeum w Gliwicach w tamtejszej pracowni
konserwacji zabytków, uczestniczyć w zbiorowych
wystawach malarstwa i rzeźby oraz obiektów zabytkowych
konserwatorsko uratowanych. Zaistniała też na polu sztuki
indywidualnie. Jej rozwijająca się kariera artystyczna nie doprowadziła (jak to się często – niestety – zdarza) do interesowności, do myślenia „ile ja z tego będę miała”. Gdy opowiadałam
o moich działaniach na rzecz ciekockiego dworu Żeromskich,
zapytała w czym mogłaby mi być pomocna.
Poprosiłam o namalowanie portretu dziadka. Wiedziałam, że
dla twórcy to wielkie wyzwanie, ale gdy zobaczyłam wcześniejsze prace Basi byłam pewna, że zrobi to perfekcyjnie.
Wysłałam jej swoje książki o Katerlach i Żeromskich, opowiadałam, opisywałam jaki był, oglądałyśmy wizerunki jego
krewnych, potomków, a także portrety ludzi mu rówieśnych
o podobnej kondycji materialnej, społecznej, mentalnej. A Basia transponowała moje opowieści i opisy pędzlem na deskę,
wydobywała łagodność i głębię wzroku, powagę połączoną z
dobrocią, szlachetny kształt nosa, ciemne, bujne włosy przyprószone siwizną, zamyślone czoło, zgrabnie przystrzyżoną
szpakowatą brodę. Rozmowy, mms-y, rozmowy. Mijały tygodnie. I wreszcie wspólna decyzja: nic już nie trzeba zmieniać,
uzupełniać, poprawiać. To on – macierzysty dziad Stefana Żeromskiego! Polubiłyśmy go obie.
Zdobyłam nań dziewiętnastowieczną angielską owalną ramę z
drewna hebanowego, która dodała dostojeństwa.
Zorganizowałyśmy spotkanie w Ciekotach na tarasie po południowej stronie dworu. Był portret, jego autorka – ofiarodawczyni, grono niezawodnych przyjaciół, opowieści, dokumenty,
dźwięki dworskiej fisharmonii. Wielka radość spełnienia! Po
ostatnich muzycznych akordach portret powiesiliśmy w pokoju pani Żeromskiej.
Gdy nań spoglądam – myślę słowami pisarza: „Człowiek –
wszystko co chce – uczynić może”.
kustosz
Kazimiera Zapałowa
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Piękne obrazy naszej artystki
„Moja dusza kolorami śpiewa” to tytuł wystawy Bronisławy Ryś, którą można było oglądać w Szklanym
Domu w Ciekotach.
Jest to pierwsza indywidualna wystawa artystki Bronisławy
Ryś, mieszkanki Mąchocic Kapitulnych. Na wystawie prezentowane są prace malarskie techniką olejną na płótnie i płycie. Wśród obrazów można zobaczyć pejzaże z elementami architektury, kwiaty,
martwą naturę i abstrakcje. Na wernisaż przybyło wielu przyjaciół
artystki oraz miłośników sztuki. Galeria z trudem mieściła wszystkich przybyłych. Dodatkową atrakcją niedzielnego popołudnia był
występ Grupy Artystycznej Golica ze specjalnie przygotowanym
repertuarem na tę okoliczność. Nie zabrakło piosenek z tekstami
dedykowanymi autorce wystawy oraz poetyckich dedykacji w wykonaniu zaprzyjaźnionych poetek. Nie obyło się bez życzeń, kwiatów i wielu chwil wzruszeń. Dla przybyłych gości pani Bronisława
przygotowała niespodziankę w postaci trzech swoich obrazów,
które można było wylosować.
MF

Bronisława Ryś otrzymała wiele kwiatów od wielbicieli jej talentu.

Odznaczona wyjątkowym orderem
Małgorzata Kozubek, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów
i sołtys Masłowa Pierwszego nagrodzona została Orderem Serca
Matkom Wsi.
W Europejskim Centrum Edukacji
Geologicznej w Chęcinach odbył się Powiatowy Zjazd Sołtysów Ziemi Kieleckiej.
Na obrady zjechało blisko 250 sołtysów z
powiatu kieleckiego. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele rządu i samorządów
wszystkich szczebli, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej na czele z prezesem Feliksem Januchtą

W zjeździe wzięło udział 10 sołtysów
z naszej gminy.

Wśród odznaczonych znalazła się Małgorzata Kozubek.

oraz wiceprezesem Małgorzatą Kozubek,
wiceprzewodnicząca Rady gminy Masłów,
sołtys Masłowa Pierwszego. Delegacja licząca 10 osób stanowiła grono sołtysów z
terenu gminy Masłów, którzy w obradach
uczestniczyli wspólnie z wójtem Tomaszem
Lato. Miłym akcentem było wręczenia specjalnych odznaczeń. Pani Małgorzata została odznaczona Orderem Serca Matkom
Wsi wręczanym za matczyny trud włożony
wychowanie młodego pokolenia Polaków –
Patriotów. Odznaczeniem dekorował Piotr
Żoładek, członek zarządu województwa
świętokrzyskiego.
Mateusz Fąfara
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Gmina ze skrzydłami w herbie
Lotnisko w Masłowie zna każdy mieszkaniec gminy. Jednak
fakty i wydarzenia z jego historii
nie są jednak tak dobrze znane.
Przeczytajcie, co o lotnisku warto
wiedzieć.
Gmina Masłów jako jedyna w województwie świętokrzyskim ma skrzydła w
herbie, chodzi oczywiście o skrzydła lotnicze. Jest jeszcze kilka gmin, które mają
skrzydła anielskie, ale lotnicze - tylko Masłów. Kiedy po niebie cicho suną szybowce, mogą wydawać się aniołami wiszącym
nad naszą Gminą. Pierwsza wojna światowa przyniosła ze sobą nie tylko wielkie
zniszczenia, ale także gwałtowny rozwój
techniki w szczególności techniki lotniczej. Po jej zakończeniu lotnictwo nie było
już tylko ekscytującą zabawą, ale stało się
pełnoprawną gałęzią gospodarki, sportem,
a przede wszystkim nowoczesnym rodzajem sił zbrojnych.
Trójkąt lotniczy
Władze Polski międzywojennej odbudowując gospodarkę narodową zdawały
siebie sprawę z potrzeby rozwoju lotnictwa. Szkolono pilotów dla sił zbrojnych,
na potrzeby lotnictwa cywilnego (1929
powstanie PLL „LOT”). Powstała Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (1923r),
organizacja której zadaniem było między
innymi przygotowanie obywateli do obrony przeciwlotniczej oraz szkolenia pilotów
dla potrzeb lotnictwa cywilnego i wojskowego. Organizacja tworzyła sieć lotnisk,
które obecnie moglibyśmy nazwać lotniskami sportowymi. Pierwsza na Kielecczyźnie
taka placówka to lotniska Pińczów-Polichno i powstała przy nim szkoła szybowco-

Zdjęcie z historyczną wartością z Narodowego
Archiwum Cyfrowego.

Fragment planu zagospodarowania przestrzennego, z planowaną rozbudową lotniska pasażerskiego.

wa. Inicjatorami uruchomienia szkoły byli
studenci Politechniki Warszawskiej, członkowie Aeroklubu Polskiego. Warunki do
latania na szybowcach były tu doskonałe.
Przy organizowaniu szkoły pomagali także
szybownicy z Pińczowa. Szkoła Szybowcowa Polichno – Pińczów nosiła imię generała Leona Barbeckiego. Posiadała lotnisko i
hangary, które po wybuchu wojny zostały
częściowo zniszczone. Całkowite zniszczenie zabudowa lotniczych w Polichnie to rok
1944, kiedy zostały podpalone przez partyzantów, aby uniemożliwić okupantowi
wykorzystanie ich dla kwaterowania wojsk.
Rok 1932 to także początek przygotowań
do budowy lotniska w Masłowie. Budowę
lotniska ukończono w 1937 roku. Oprócz
szkolenia szybowcowego odbywało się tam
również lotnicze szkolenie motorowe. Tym
samym lotnisko w Masłowie dołączyło do
już istniejących lotnisk szkolenia lotniczego. Zaczęto mówić o trójkącie lotniczym
Masłów-Pińczów-Polichno.
Z dobrą kadrą
Lotnisko w Masłowie stało się od roku
1936 Szkołą Lotniczego Przysposobienia
Wojskowego (LPW). Szkoły tego typu przygotowywały młodzież do służby wojskowej
w lotnictwie. W okresie od 1936 roku do
rozpoczęcia wojny wyszkolono na lotnisku
w Masłowie około 60 lotników. Szkolenie
stało na wysokim poziomie podobnie jak
wyposażenie techniczne szkoły. Lotnisko
posiadało pełne zabezpieczenie techniczne i meteorologiczne. Pierwszym komendantem kieleckiego lotniska był major pilot
Kazimierz Olechowicz-Czerkas, a od 1938
roku nominację na komendanta otrzymał
kapitan Piotr Kamieński. Ostatnim komendantem lotniska był major pilot Józef Jan
Łaganowski, który objął swą funkcję 29
sierpnia 1939. Został zamordowany jak

wielu polskich oficerów w Katyniu. Personel lotniska stanowiło około 30 osób w tym
instruktorzy, obsługa stacji „Meteo”, kadra
techniczna (mechanicy, kierowcy). Oficerów i podoficerów lotnictwa, nawigatorów
i meteorologów wojskowych było łącznie
jedenastu.
Piloci mieli do dyspozycji piękny
dworek po byłym majątku ziemskim. Na
parterze znajdowała się kawiarnia, do której
chętnie przychodzili kielczanie obserwując
w soboty i niedziele szkolenia i pokazy lotnicze. Na uwagę zasługiwał także pięknie
utrzymany park i rabatki wokół dworku pełniącego funkcję budynku lotniska. Lotnisko
miało dwa duże hangary w których mieściło się 17 samolotów (w tym najwięcej RWD
8 i RWD 17).
Wojenne naloty
Ciekawym epizodem jest to, że lotnisko i kościół w Masłowie budowano mniej
więcej w tym samym czasie. Kiedy oddano
do eksploatacji lotnisko, ukończono także
budowę kościoła Przemienienia Pańskiego
w Masłowie. Dzwon dla masłowskiej świątyni był podarunkiem od pilotów ze szczególnym uwzglęnieniem gen. Leona Berbeckiego. 18 czerwca 1939 dzwon poświęcił
biskup Czesław Kaczmarek. “Dzwon ten
będzie Was wzywał między innymi do
boju, a jak przyjdzie czas, wydzwoni wam
zwycięstwo...” - mówił wówczas w swojej
homilii.
Przyszedł czas wojennej zawieruchy.
Już 2 września o godzinie 17 lotnisko w
Masłowie zostało zbombardowane. Samoloty bombowe zbombardowały płytę
lotniska. Bombardowania dokonało aż 21
samolotów He- 111. Zginęło także dwoje
mieszkańców Masłowa. 3 września dokonano kolejnego nalotu, tym razem zapalając z broni pokładowej stogi siana w
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których ukryta była część samolotów. W
centralnym archiwum wojskowym zachował się krótki meldunek z 3 września- sytuacyjny komendanta Głównej Zbiornicy
Dozorowania o bombardowaniach w dniu
2 IX 1939 r: „Bombardowano Tarnobrzeg i
Masłów oraz lotnisko o godz. 11.30. Samoloty krążą nad Zakładami Starachowickimi.
Godz. 11.45 bombardowane Busko i Pacanów”. Już 9 września Niemcy zajęli lotnisko
w Masłowie lokując na nim między innymi
Eskadrę Samolotów Nurkujących oraz inne
samoloty rożnego przeznaczenia. 10 września na lotnisku w Masłowie był Adolf Hitler. Odleciał z Masłowa do Oławy (Ilnau)
po wizytacji frontu. Wcześniej w Kielcach
w pałacu biskupów krakowskich spotkał się
dowódcami swojej armii. W sierpniu 1944
roku Niemcy szykując się do opuszczenia
lotniska w Masłowie pod naporem frontu
wschodniego wysadzili w powietrze zabudowania lotniska, zarówno budynek dworu
jak i hangary.
Po okupacji odbudowa
Trudny okres dla Masłowa, jak również dla lotniska to lata okupacji. Placówka Armii Krajowej w Masłowie prowadziła
obserwację niemieckiego ruchu lotniczego
na lotnisku. Lata powojenne to odbudowa
lotniska. W czerwcu 1946 roku otwarto na
nowo lotnisko i rozpoczęto szkolenie pilotów. Powojenną inaugurację rozpoczęto
mszą świętą i poświęceniem trzech samolotów PO-2, popularnych kukuryźniaków. W
trudnym okresie dobudowy ze zgliszcz wojennych ponownie przywrócono szkolenie
lotnicze w ramach tym razem Ligi Lotniczej.
Wielkie zasługi dla odbudowy szkolenia
lotniczego położył inż. Otmar Kwieciński.
Był on jak gdyby łącznikiem między dawnymi, a nowymi czasami, szkoląc pilotów
przed i po wojnie. Po wojnie zaczął odradzać się również kielecki trójkąt lotniczy
Policzno-Pińczów-Masłów. Dynamicznie
szkolono lotników i instruktorów. Lotnisko
Polichnie wkrótce zostało zamknięte (1950

We wrześniu 1939 roku z Masłowa odlatywał Aldof Hitler, tak przedstawiała się trasa lotu.

r.), taka była ówczesna koncepcja władz
zamykanie tzw. szybowisk górskich, jakim
było Polichno. Wkrótce (1954 r.) zamknięto również lotnisko w Pińczowie, hangary
przekazując do dyspozycji miejscowym zakładom przemysłowym. Lotnisko w Masłowie stało się na długie lata jedynym ośrodkiem lotniczego szkolenia szybowcowego i
motorowego w ówczesnym województwie
kieleckim.
Tragiczne wydarzenia
We wrześniu 1957 roku miała miejsce na Klonówce katastrofa lotnicza. Podczas podchodzenia do lądowania w złych
warunkach atmosferycznych zginęli śmiercią lotnika porucznik pilot Zygmunt Abramowski, prezes Aeroklubu Kieleckiego oraz
porucznik pilot Adam Jankowski, szef wyszkolenia Aeroklubu. Krzyż upamiętniający
to tragiczne wydarzenie znajduje się na północnych stokach Klonówki, około 300 metrów od Diabelskiego Kamienia. Sam krzyż
jest w dobrym stanie, ale topografia terenu
zmieniała się przez ostanie niemal 60 lat w
sposób znaczący. Kiedyś były tu pola i łąki,
obecnie wokół krzyża porasta las. Obecnie
z inicjatywy mieszkańców podjęto starania,
aby to miejsce upamiętnić, wyeksponować
poprzez tablicę, a dojście do krzyża ułatwić
oznakowując ścieżkę dojściową do Krzyża

Samoloty odlatują z Masłowa już od 70 lat.

Lotników. To dobra inicjatywa, niepozwalająca zapomnieć o ludziach związanych
z lotnictwem w gminie Masłów. Podczas
70-lecia lotniska przeleciał doniośle dudniąc nad naszymi głowami Zlin 26- właśnie
taki na jakim latali lotnicy, którzy zginęli w
katastrofie na Górze Klonówce.
Lotnisko pasażerskie?
Ważnym momentem, który mógł zadecydować o dalszych losach nie tylko
lotniska ale i całej gminy, była koncepcja
budowy lotniska pasażerskiego w Masłowie. Powstała ona w latach 70-tych, kiedy
przewidywano, że Kielce na przełomie
wieków będą 300-tysięcznym miastem
przemysłowym. Z planów nie wyszło jednak nic, a tam gdzie miały stać urządzenia
techniczne lotniska i hangary są obecnie
domy. Starsi mieszkańcy pamiętają jeszcze ograniczenia w rozwoju zabudowy
zarówno mieszkaniowej jak i gospodarczej
w szczególności w Masłowie Pierwszym i
Woli Kopcowej. Nie sposób wymienić tu
wszystkich wydarzeń z dziejów lotniska
i wszystkich osób, które były z lotniskiem
związane. Największym wydarzeniem w
jego historii była msza święta odprawiona
przez papieża Jana Pawła II na płycie lotniska w 1991 roku. Tę wizytę upamiętnia
odsłonięty w 25 rocznicę tej mszy pomnik.
Najbliższe lata dla gminy to przygotowanie
i przeprowadzenie rewitalizacji obszaru
przylegającego do lotniska (terenu znajdującego się pomiędzy drogą na lotnisko, a
szkołą z jednej strony, a halą sportową i pomnikiem św. Jana Pawła II z drugiej strony).
Zagospodarowanie tego miejsca przyczyni
się do powstanie centrum gminy, którego
dotychczas nie było, a także miejsca dla
spotkań mieszkańców. Po modernizacji
obszaru przy lotnisku będzie można także
wygodnie podziwiać szybowce i spadochroniarzy oraz pokazy lotnicze. Zainteresowanych szczególnie historią lotniska w
Masłowie oraz świętokrzyskiego lotnictwa
polecam książkę Romana Gajosa „Ikar i
skrzydła Gór Świętokrzyskich”
Grzegorz Piwko
źródła:
1. Adam Massalski i Stanisław Meducki “Kielce w latach
okupacji hitlerowskiej”.
2. Roman Gajos: „Ikar i skrzydła Gór świętokrzyskich”
3. Zdjęcia NAC- Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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„Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie”

Cenne nagrody w konkursie ekologicznym rozdane
Ilona Adwent i Aleksandra Borek to zwyciężczynie konkursu plastycznego „Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie”.
Laureatów poznaliśmy podczas sesji Rady Gminy Masłów.
Zadaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
było przygotowanie prac plastycznych wykorzystujących materiały
z recyclingu. Jednym z celów konkursu “Z ekologią przez Góry
Świętokrzyskie” organizowanego w ramach “Programu edukacji
ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2016
rok” jest nie tylko pobudzenie postaw aktywności i kreatywności
w zakresie tematyki ekologii, a w szczególności selekcjonowania
odpadami, ale również zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na
ochronę przyrody i środowiska. Do konkursu wpłynęło 46 prac
uczniów z gminy Masłów: w kategorii klas 0-III szkoły podstawowej - 16 prac, w kategorii IV-VI 28 prac, w kategorii gimnazjów
- 2 prace. Wszystkie oceniła komisja konkursowa pod przewodnictwem Pawła Wikło, przedstawiciela organizatora w składzie: Monika Dolezińska - Włodarczyk, dr Aleksandra Potocka – Kuc, Irena
Kundera.
Wysoki poziom
Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas sesji Rady
Gminy, które odbyło się w świetlicy samorządowej w Dąbrowie.
Nagrody wręczali wójt Tomasz Lato, wicewójt Monika Dolezińska - Włodarczyk, Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy, Irena Kundera, kierownik Zespołu Obsługi Oświaty w Masłowie oraz dr Aleksandra Potocka – Kuc, artysta plastyk, nauczyciel
ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jak podkreślała dr Potocka - Kuc poziom prac w szkołach podstawowych
był zaskakująco wysoki i jurorzy mieli trudny wybór najlepszych

Aleksandra Borek prezentuje zwycięską pracę.

prac. Nie wyłoniono jednak laureatów wśród gimnazjalistów, co
ma zmotywować uczniów do wykonania lepszych prac w kolejnych konkursach. Laureatki pierwszego miejsca w każdej kategorii
Ilona Adwent (0 - III) i Aleksandra Borek (IV - VI) otrzymały rowery.
Nagrodami za zajęcie drugiego miejsca były tablety, a trzeciego
głośniki. Laureatom w ważnej chwili towarzyszyli rodzice. Okolicznościowe dyplomy oraz gratulacje odebrali również nauczyciele nagrodzonych oraz dyrektorzy szkół.
Wojciech Purtak

Laureaci konkursu
„Z ekologią przez Góry Świętokrzyskie”
szkoła podstawowa
klasy 0 - III
1. Ilona Adwent - SP Mąchocice Kapitulne
2. Julia Wzorek - SP Mąchocice Kapitulne
3. ex aequo Wojciech Nowicki - SP Mąchocice Kapitulne,
Bartłomiej Pedrycz - SP Mąchocice Kapitulne
klasy IV - VI
1. Aleksandra Borek - SP Brzezinki
2. ex aequo Julia Kasperek - SP Masłów, Gabriela Maciejec
- SP Masłów
3. ex aequo Angelika Kumór - SP Mąchocice - Scholasteria,
Małgorzata Jaros - SP Brzezinki

Ilona Adwent w nagrodę otrzymała rower.

Laureaci odebrali nagrody podczas sesji Rady Gminy. Nie zabrakło więc wspólnego zdjęcia z radnymi.
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Brawa dla naszych druhów

MDP Ciekoty zwycięzcą Turnieju Pięciu Strażnic 2016
Zwycięzcami w klasyfikacji generalnej zostali chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Ciekot.
Ostatnia konkurencja, bieg patrolowy zadecydowała o klasyfikacji
generalnej, podsumowującej turniej.
To nie była łatwa konkurencja, ponieważ wymagała od druhów dobrej kondycji fizycznej, ale i wiedzy o gminie,
a także z zakresu profilaktyki antyalkoholowej. Po kilku miesiącach zmagań
poznaliśmy tegorocznych zwycięzców Turnieju Pięciu Strażnic.
Turniej Pięciu
Pierwsze miejsce wywalczyStrażnic ma piękny cel,
li chłopcy z MDP Ciekoty,
ponieważ propaguje zdrowy i akdrugie miejsce przypatywny wypoczynek wśród młodzieży
dło ubiegłorocznym
i przede wszystkim integruje ją. Podnosi
zwycięzcom, chłopsprawność fizyczną członków drużyn pocom z MDP Masłów,
żarniczych. W ramach turnieju jest również
trzecie miejsce zajęli
Zwycięscy i uczestnicy Turnieju Pięciu Strażnic 2016 pozoprowadzona edukacja z zakresu ochrony
chłopcy z MDP Mąwali do pamiątkowego zdjęcia na schodach SP w Mąchociprzeciwpożarowej
oraz
profilaktyki
antyalchocice
Kapitulne.
ciach - Scholasterii.
koholowej, a także edukacja i profilaktyka
Drużyny, które stanęz zakresu przeciwdziałania uzależnieły na podium zostały
niom. Młodzież poszerza też swoją
Kapitulne - dziewczęta, MDP Ciekoty - dziewczęta. Organizauhonorowane pucharawiedzę o gminie Masłów
torem turnieju jest Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży
mi. Kolejne miejsca zajęli
i regionie.
Pożarnych w Masłowie.
MDP Brzezinki, MDP Wola
Mateusz Fąfara
Kopcowa, MDP Mąchocice

Pałeczka sztafetowa dla św. Jana Pawła II

Do Masłowa dotarli biegacze
XXVII Pielgrzymki Biegowej po Europie

Z Rudy Śląskiej przybiegli do Masłowa.

Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska wspólnie z miastem Ruda Śląska od 1998 roku organizuje „Pokojowe sztafety biegowe po Europie”. Po
śmierci Jana Pawła II postanowili co roku w rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 16 października, pokonywać biegiem trasę z Rudy Śląskiej
do Wadowic po drodze przybiegając do miejsc, które
mają związek ze świętym Janem Pawłem II. W tym
roku z racji na 25. rocznicę pobytu papieża w województwie świętokrzyskim przybyli do Masłowa. Biegacze złożyli kwiaty i pamiątkową pałeczkę sztafetową pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz przekazali
wójtowi pozdrowienia od prezydenta Rudy Śląskiej,
Grażyny Dziedzic. W zamian wójt Tomasz Lato opowiedział im kilka ciekawych faktów na temat pomnika
i wizyty papieża w Masłowie, zaprosił do częstszego
odwiedzania naszej gminy oraz przekazał drobne
upominki. Po krótkiej rozmowie biegacze wyruszyli
szlakiem papieskim w dalszą drogę do Wadowic.
WP

Informacje z Gminy Masłów na bieżąco na stronie www.maslow.pl i naszym profilu na Facebook’u
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Drużyna Urzędu Gminy Masłów druga w siatkarskim turnieju

W Zagnańsku odbył się
VI Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach
O miano najlepszej drużyny w piłce siatkowej w powiecie
kieleckim walczyło 14 drużyn – reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, służb mundurowych,
adwokatów i dziennikarzy. Ideą organizacji rozgrywek jest integracja różnych grup zawodowych, lubiących czynnie spędzać
czas wolny. Drużyny rywalizowały ze sobą w czterech grupach.
Ostatecznie, po kilkugodzinnych rozgrywkach zwyciężyła drużyna Urzędu Gminy Strawczyn, przed Urzędem Gminy Masłów
i Urzędem Miasta i Gminy Chmielnik. Rozgrywki odbywały się
przy sportowym patronacie Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej i Klubu Sportowego Effector Kielce.
MF
Tak prezentowała się nasza drużyna w Zagnańsku.

Sportowe emocje

Drużyna z Włoszczowy zwyciężyła w Turnieju Mistrzów
W hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie odbył się VII Turniej Mistrzów Lig woj. świętokrzyskiego
w piłce siatkowej mężczyzn organizowany przez Urząd Gminy w Masłowie oraz Świętokrzyski Związek Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej.
Udział w nim wzięło sześć drużyn: AZS UJK Kielce, ULKS
Kastel Stopnica, SAS Skarżysko-Kamienna, ŁKS Sparta Zagnańsk,
Hetman Włoszczowa oraz gospodarze drużyna MSS Masłów, któ-

MSS Masłów byli gospodarzami turnieju.

ra przystąpiła do rywalizacji dzień po zdobyciu trzeciego miejsca
w turnieju w Zagnańsku. Poza zasięgiem były drużyny UJK Kielce
i Hetmana Włoszczowa, które pewnie wygrały swoje grupy i spotkały się w finale, gdzie po bardzo zaciętym pojedynku zwyciężyli
zawodnicy Hetmana wynikiem 2-0. W meczu o trzecie miejsce
zmierzyły się drużyny Sparty Zagnańsk i MSS Masłów. Po naszych
zawodnikach było widać trudy poprzedniego turnieju i ogólne
zmęczenie. Niestety więcej sił zachowali goście z Zagnańska i to
oni stanęli na najniższym stopniu podium. Nagrody zwycięzcom
wręczyli wójt Tomasz Lato oraz Bogdan Gawron, prezes zarządu
ŚZ TKKF. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mateusz Jędrych z Hetmana Włoszczowa, nagrodzono również najstarszego
zawodnika turnieju Arnolda Migusa z drużyny SAS Skarżysko-Kamienna. Głównym sędzią oraz współorganizatorem zawodów był
Jan Mitek, któremu przy organizacji pomagał Wojciech Haba, zawodnik MSS Masłów.
Mateusz Fąfara

W hali w Masłowie spotkało się sześć drużyn.

