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Wszyscy radni

za absolutorium
Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Minione już wakacje to czas nie tylko
odpoczynku, ale również wytężonej pracy. Za
nami podpisanie wielu istotnych umów oraz
rozstrzygnięcia przetargów, dzięki którym Gmina Masłów będzie zmieniać się w najbliższych
miesiącach. W Masłowie Pierwszym ruszyły
prace związane z pierwszym etapem sieci wodociągowej przy ul. Spokojnej, poznaliśmy
koncepcję centrum kulturalnego w Wiśniówce,
podpisaliśmy m.in. umowy na dotację dla naszych jednostek OSP i realizację dużego projektu
edukacyjnego, dzięki którym termomodernizację
przejdą szkoły w Mąchocicach-Scholasterii oraz
w Masłowie Pierwszym, powstaną windy i zostaną przebudowane pracownie.
Za nami też ważne wydarzenia promujące naszą Gminę. Po raz pierwszy towarzyszyło
im logo Gminy Masłów, które będzie używane
podczas naszych działań promocyjnych. Na lotnisku w Masłowie odbyły się XVII Świętokrzyskie
Dożynki Wojewódzkie. Mimo deszczowej aury
cieszyły się wielkim zainteresowaniem i były
świętem rolników z całego województwa. Dzień
później w Szkole Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii im. Stefana Żeromskiego odbyła
się wojewódzka inauguracja roku szkolnego
2017/2018 połączona z 30-leciem placówki.
Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w
przygotowanie tych wydarzeń i wsparli nas swoją
pracą i dobrą radą. Bez naszej społeczności nie
byłoby to możliwe.
W tym numerze Kuriera Masłowskiego
jak zwykle piszemy o najważniejszych wydarzeniach minionych tygodni m.in. o 85-leciu OSP
w Woli Kopcowej, ale jak zwykle przedstawiamy
niezwykłych mieszkańców naszej Gminy. Tym
razem przeczytacie o Jacku Gałce, który mimo
przeciwności losu odnosi sportowe sukcesy. Podobnie jak Andrzej Janowski, laureat Sportowej
Nagrody Gminy Masłów. Gratuluję Panowie raz
jeszcze!
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato,
wójt gminy Masłów
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Radni jednogłośnie zagłosowali za absolutorium dla wójta Gminy Masłów
za wykonanie budżetu za 2016 rok.

Radni zgodnie zagłosowali nad absolutorium dla wójta
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Najważniejszą uchwałą podjętą podczas czerwcowej sesji Rady Gminy było
głosowanie nad absolutorium. Zgodnie
z procedurami radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Skarbnik Małgorzata Kumór przedstawiła
informację o stanie mienia komunalnego
gminy.
Pozytywne opinie
Odczytano również pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
za 2016 rok. Również pozytywne stanowisko w tym temacie wydane przez Komisję
Rewizyjną przedstawił jej przewodniczący
Janusz Obara. Po odczytaniu informacji
radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Radni byli
jednogłośni i wszyscy zagłosowali za absolutorium dla wójta. - Dziękuję radnym za
zaufanie i bardzo dobrą współpracę, która
owocuje wieloma inwestycjami i działaniami w kierunku rozwoju naszej gminy.
Chcę podkreślić, że działania związane
z realizacją budżetu wykonywane z zaangażowaniem pani skarbnik oraz kierowników referatów Urzędu Gminy i dyrektorów
i kierowników jednostek Gminy Masłów
– komentuje wójt Tomasz Lato. Wójt podziękował Przewodniczącym i Radzie
Gminy Masłów za zaangażowanie w po-

zyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki
którym znacznie poprawiła się kondycja
gminnego budżetu oraz Sołtysom za realizację zadań z funduszu sołeckiego. Zwrócił
również uwagę na bardzo dobrą współpracę z Wojewodą, Marszałkiem i Zarządem
Województwa Świętokrzyskiego, Starostą
i Zarządem Powiatu oraz Związkiem Gmin
Gór Świętokrzyskich, Lokalną Grupą Działania „Wokół Łysej Góry” oraz Wodociągami Kieleckimi. - Dziękuję za rzetelną pracę
w ciągu całego 2016 roku. Chcę jednocześnie zadeklarować dyspozycyjność moją
i pracowników urzędu jeśli chodzi o kolejne projekty. Obserwując budżety w kolejnych latach widzimy, że są one coraz wyższe. Obecny przekracza już ponad 52 mln
zł – dodaje wójt.
Tak było
Przypomnijmy, że plan dochodów
wykonania budżetu w 2016 roku stanowił
ponad 42 mln zł, a jego wykonanie ponad
38 mln zł, co stanowi wykonanie na poziomie 90 procent. Przyczyną niewykonania
budżetu w 100 procentach było przełożenie płatności inwestycji z unijnym dofinansowaniem planowanych pierwotnie na
2016 rok na rok 2017. Co ważne Gmina
Masłów nie posiada zobowiązań długoterminowych m.in. zaległości. Zadłużenie
gminy wyniosło 7.739.200,79 zł.
WP
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Radni głosowali nad wieloma uchwałami
Czerwcowa sesja Rady Gminy odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie. Przedstawiamy szczegóły przyjętych uchwał.
Działo się w kulturze
Sprawozdania finansowe oraz z działalności Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za rok 2016 przedstawiła
dyrektor Krystyna Nowakowska. W porównaniu z 2015 rokiem
wprowadzono nowe inicjatywy skierowane do mieszkańców gminy Masłów zarówno z zakresu kultury jak i sportu. Z wielkim powodzeniem zrealizowano projekt inicjatyw lokalnych “Kulturalnie poruszeni”, którego celem było pobudzenie aktywności mieszkańców
w sołectwach. Kontynuacją form jego działania będzie realizacja
zadania publicznego przez Stowarzyszenie “Wspólnie dla tradycji”, które tworzą przedstawiciele aktywnych grup z terenu gminy Masłów. Dużym zainteresowaniem cieszą się wprowadzone
w minionym roku zajęcia w ramach sekcji brydżowej, z których
korzystają zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Turystyczną imprezą
zainaugurowaną w 2016 roku, która już stała się cenioną marką jest
Maraton Pieszy Przedwiośnie na długości ok. 75 km prowadzący
po najpiękniejszych miejscach Gór Świętokrzyskich. Udział wzięli w nim piechurzy z całej Polski. GOKiS zaproponował również
akcję promującą czytelnictwo wśród najmłodszych. W roku 2016
roku wójt Tomasz Lato w każdej z placówek czytał wiersze Jana
Brzechwy w ramach akcji Brzechwoczytanie. W Szklanym Domu
zainaugurowano projekt Akademia Poprawy Jakości Życia, w której specjaliści informują np. o zdrowym żywieniu czy aktywności
ruchowej. Ważną kwestią było zakończenia urządzania dworu Stefana Żeromskiego w Ciekotach oraz otwarcie świetlicy w Dąbrowie jako kolejnej placówki kulturalnej w gminie. Przypomnijmy, że
w strukturach GOKiS znajdują się świetlice w Dąbrowie, Barczy,
Dolinie Marczakowej, Ciekotach i Wiśniówce.
Działania biblioteczne
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Masłowie za 2016 rok w zastępstwie kierownik Anny Obary,
przedstawiła Anna Dziwoń pracownik biblioteki. W ramach statutowej działań został powiększony księgozbiór w bibliotece w Masłowie jak w filiach w Wiśniówce i Mąchocicach Kapitulnych.
Biblioteka prowadziła wiele spotkań promujących czytelnictwo,
lekcji bibliotecznych oraz konkursów rozbudzających zainteresowanie młodych czytelników. Cyklicznie organizowane są Mikołajki, Andrzejki czy konkurs Anioł Bożonarodzeniowy.
Porozumienie z dwoma gminami
Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Masłów z Gminami Łopuszno, Miedziana
Góra i Zagnańsk w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy. Oznacza to, że mieszkańcy tych gmin będą mogli być kierowa-

Jak na każdej sesji wprowadzano zmiany budżetowe.

Obrady prowadził Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy.

ni do Rodzinnego Domu Pomocy, który od maja tego roku działa
w Domaszowicach.
Zmiany w regulaminie
Wprowadzono zmianę w uchwale w sprawie regulaminu
i sposobu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów. Wiąże się to z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego. Jak dotąd na
jednego mieszkańca statystycznie przypadała norma 240 kg rocznie odpadów na mieszkańca, a w nowym planie to ograniczenie
zostało zniesione. Co ważne wysokość opłat za odbiór odpadów
dla mieszkańców nie ulega zmianie.
Ulice z nowymi nazwami
Przyjęto projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Woli Kopcowej w przedmiocie nadania
nazwy placowi przed budynkiem OSP oraz nadania nazwy ulicy
w tym samym sołectwie. Oznacza to rozpoczęcie działań zmierzających do wyboru obu nazw. Mieszkańcy będą o nich decydować m.in. podczas zebrania wiejskiego. Podobną uchwałę przyjęto
również w sprawie Domaszowic. Mieszkańcy będą decydować
o nazwach ulic, które jeszcze nie posiadają swoich nazw. Obie
uchwały mają na celu uporządkowanie sytuacji adresowej na terenie tych sołectw. Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki w Barczy na okres dwóch lat. W dalszym ciągu prowadzony będzie tam sklep spożywczy.
Pas drogowy przejęty
Podczas sesji zapadały ważne decyzje dotyczące budowy
ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej w Przełomie Lubrzanki.
Radni przejęli w zarządzanie na okres pięciu lat część pasa drogowego znajdującego się w ciągu drogi powiatowej nr 0314T. Realizowane będą tu projekty “Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych
w Gminie Masłów” oraz “Budowa drogi dla rowerów w Przełomie
Lubrzanki”. Inwestycja będzie realizowana dwuetapowo w zależności od otrzymanych dofinansowań unijnych.
Przekazanie dwóch odcinków
Radni przyjęli projekt uchwał w sprawie zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka kanału sanitarnego
w Domaszowicach wybudowanych przez prywatnego przedsiębiorcę. Oba odcinki zostaną przekazane w nieodpłatne użytkowanie przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Kielcach. Pozwoli to w przyszłości nowym mieszkańcom budującym domy w obrębie tej drogi na podłączenie do swoich posesji
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wartość przekazanych odcinków wynosi ok. 200 tys. zł.
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Nowości i zmiany w budżecie
Jak na każdej sesji Rady Gminy wprowadzono zmiany
w uchwale budżetowej gminy Masłów oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Masłów na lata 2017 – 2027. Jedne ze zmian
dotyczących środków unijnych dotyczących refundacji kosztów

Radni spotkali się w GOKiS w Masłowie.

z 2017 roku. Radni zdecydowali o dołożeniu pieniędzy na: przebudowę drogi gminnej w Masłowie Pierwszym (ul. Spacerowa
i łącznik), jest to związane ze zleceniem robót dodatkowych m.in.
wykonaniem przepustów; na przebudowę drogi gruntowej w Dolinie Marczakowej w kierunku Kajetanowa. Wpisano również nowe
budżetowe zadania: opracowanie projektu budowlanego i budowę
drogi wewnętrznej w Domaszowicach, zakup i instalacja klimatyzatorów w Centrum Usług Wspólnych, instalacja monitoringu na
budynku Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym w kierunki nowego boiska. Istotną kwestią zatwierdzoną przez radnych jest zmiana przeznaczenia budynku po byłej szkole w Masłowie Drugim.
Opracowana zostanie koncepcja i projekt budowy świetlicy wiejskiej w tym budynku. Gmina Masłów będzie czynić starania o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.
Za podatki kartą
Radni głosowali również uchwałę dotycząca dopuszczenia
zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Masłów za pomocą innego instrumentu płatniczego. Oznacza to, że
od teraz mieszkańcy gminy płacąc podatki w kasie Urzędu Gminy
Masłów mogą to zrobić również bezgotówkowo za pomocą karty
płatniczej.
Wojciech Purtak

Szereg przyjętych uchwał
Przedstawiamy, jakie uchwały
zostały podjęte podczas lipcowej
sesji Rady Gminy Masłów.
O punktach sprzedaży
Projekt uchwały w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży tych napojów na terenie Gminy
Masłów. Został on przygotowany zgodnie
z obowiązującą ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która przeszła nowelizację w styczniu tego roku. Nie uległy zmianie odległości
usytuowania punktów sprzedaży i podawania alkoholu od budynków użyteczności
publicznej oraz kościołów. Dla sklepów
wynosi ona 50 metrów, a dla punktów gastronomicznych 100 metrów. Zmianie nie
uległa również ilość punktów sprzedaży
alkoholu na terenie gminy i wynosi ona 50
punktów, przy czym obecnie funkcjonuje
29 punktów. Jeśli chodzi o punkty gastronomiczne, to ich gminny limit wynosi 20,
a działa 8. Zgodnie z ustawą zmieniają się
zasady wydawania zezwoleń jednorazowych, które nie podlegają opinii Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Jednorazowe decyzje są w kompetencji wójta. Co ważne
wszystkie pieniądze, które gmina uzyskuje
z koncesji alkoholowych są przeznaczone
na działania profilaktyczne realizowane
przez GKRPAiN.
Zmiany oświatowe
Podjęto zmianę uchwały dotyczącą
kryteriów naboru kandydatów do I klasy
publicznej szkoły podstawowej, zamiesz-

kałych poza obwodem, określenia liczby
punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów. Zmiany dotyczą okresu
ogłoszenia uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Kolejna edukacyjna uchwała dotyczyła
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą-prawo oświatowe.
Obie uchwały podjęto na wniosek wojewody świętokrzyskiego w związku ze zmianą
interpretacji wejścia w życie uchwał.
Apel do ministerstwa
Radni Gminy Masłów podjęli apel
o zabezpieczenie środków finansowych na
budowę drogi S-74. Zostanie on skierowany do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Dotyczy poparcia przygotowania
dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na świętokrzyskim odcinku
drogi ekspresowej S-74: Piotrków Trybunalski-Kielce-Sandomierz. W tym samym
temacie na wniosek marszałka województwa świętokrzyskiego aktywność wykazują
również sołtysi, którzy zbierali podpisy od
mieszkańców popierających apel.
Jest regulamin
W związku z oddaniem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do użytku boiska wielofunkcyjnego w Masłowie Pierwszym wprowadzono regulamin
korzystania z tego boiska. Regulamin zostanie wywieszony przy wejściu na boisko,
które jest już otwarte dla mieszkańców gminy. Jak w takich przypadkach bywa określone są w nim podstawowe zasady korzystania i bezpieczeństwa.

Zmiany w budżecie
W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Masłów radni zdecydowali o zaciągnięciu kredytu w wysokości 2 142 000
zł, który jest niezbędny do zabezpieczenia
wkładu własnego przy realizacji inwestycji gminnych z dofinansowań ze środków
unijnych oraz budżetu państwa. Wciąż istnieje możliwość, że zaciągnięcie kredytu
w pełnej wysokości nie będzie konieczne.
Wiązać się to będzie ze sprzedażą gminnych działek. Radni zdecydowali również
o zwiększeniu kwoty na udzielenie pożyczek o 63 tys. zł dla organizacji pozarządowych. Pieniądze zostaną przeznaczone
na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektów unijnych.
Szczegółowy tryb udzielenia pożyczek
określa zarządzenie wójta.
Zmiany w budżecie
Wprowadzono trzy nowe zadania
budżetowe: opracowania dokumentacji
projektowej na budowę chodników w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka, w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych), w Woli
Kopcowej do Domaszowic. Projekty są
realizowane wzdłuż drogi powiatowej,
co skutkuje wspieraniem tych inwestycji
ze strony powiatu. Tak jak w przypadku
innych inwestycji realizowanych ze Starostwem Powiatowym radni Gminy Masłów
zdecydowali o udzieleniu pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji
projektowej. Co ważne są to zadania dwuletnie. Opracowanie dokumentacji projektowej to koszt ok. 190 tys. zł. Kolejnym
nowym zadaniem jest budowa oświetlenia
przy parkingu w Brzezinkach, który jest
w trakcie budowy. Na ten cel przeznaczo-
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no 35 tys. zł. W budżecie zapisano również
projekt budowlany i budowę podjazdów
dla niepełnosprawnych oraz bramy wjazdowej przy ośrodku zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych. Budżetowe zmiany dotyczyły również funduszu sołeckiego. W tym
temacie doprecyzowano zadania w sołectwach Ciekoty, Dolina Marczakowa oraz
Dąbrowa.
Dla druhów
Istotna uchwała dotyczyła zwiększenia dotacji dla OSP w zakresie zwiększenia

nagród w zawodach sportowych oraz przekazania dodatkowych środków na dofinansowanie aparatów powietrznych i węży hydraulicznych. Jednostki z Ciekot i Mąchocic
Kapitulnych otrzymały również dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Zwiększenie dotacji oznacza przede wszystkim zapewnienie gotowości bojowej jednostkom. W uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Masłów na lata 2017 – 2027 zaktualizowano limity wydatków na 2017 i 2018
rok m.in. w zakresie budowy Punktu Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Dąbrowie, wzrostu jakości kształcenia
w szkołach Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięć: programu dotyczącego usuwania materiałów zawierających
azbest, w zakresie trwałości projektu: zakup
instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry
Dętej oraz strojów dla Chóru Masłowianie
i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów.
Wojciech Purtak

Uchwały z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Radni Gminy Masłów obradowali podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Główna zmiana dotyczyła projektu
obejmującego m.in. powstanie nowych pracowni oraz budowę wind w budynkach szkół w Masłowie Pierwszym
i Mąchocicach-Scholasterii.
Pierwsza lipcowa sesja skupiona była wokół zmian budżetowych. Główna zmiana dotyczyła przesunięcia pieniędzy przeznaczonych na realizację projektu rozbudowy infrastruktury szkolnej
w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii. Część z kwoty przeznaczonej na ten cel została przesunięta na przyszły rok
w związku ze zmianami terminów prac i ponownym ogłoszeniem
przetargu. Przypomnijmy, że w ramach prac powstaną nowe pracownie: matematyczno - informatyczne i przyrodnicze, zbudowane będą również windy dla niepełnosprawnych w budynkach szkół
w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii.
Przesunięcia kwot
Kolejna zmiana budżetowa dotyczyła trwającej obecnie inwestycji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów. Rada Gminy nieznacznie zwiększyła kwotę planowaną na tę

inwestycję. Podobną uchwałę podjęto w sprawie dokumentacji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dąbrowie. Kolejne
zmiany to przesunięcia kwot w zadaniach dotyczących projektów
kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Kolonia do świetlicy i w Mąchocicach-Scholasterii w kierunku posesji nr 71.
Upoważnienia dla wiceprzewodniczących
Podczas sesji wprowadzono niewielkie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 dotyczyły one zmian
nazw planowanych rocznych inwestycji. Przyjęto również uchwałę upoważniającą wiceprzewodniczących Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego
Rady Gminy.
WP

13 nowych nazw ulic w Domaszowicach
Widokowa, Uniwersytecka czy Odzyskana. Między innymi takie nazwy będą nosić ulice w Domaszowicach. Podczas
zebrania sołeckiego mieszkańcy przyjęli 13 nazw ulic.
Za nami konsultacje społeczne z mieszkańcami Domaszo- Co dalej?
wic w Żłobku Samorządowym “Raj Maluszka”. Jak dotąd w DoUrząd Gmin skierował pismo do Starostwa Powiatowego
maszowicach funkcjonowała nazwa jednej głównej ulicy. Jej
w Kielcach o nadanie wybranych nazw ulicom. Jeśli opinia
będzie pozytywna wszystkie nazwy zostaną przyjęte
patronem jest Walery Przyborowski, pisarz pochodzący
z Domaszowic. W spotkaniu udział wzięło 48 mieszuchwałami Rady Gminy Masłów podczas wrzeNowe nazwy
kańców miejscowości oraz przedstawiciele Urzęśniowej sesji. Mieszkańcy będą wówczas zoboPrzyjęto 13 nazw ulic podu Gminy: wójt Tomasz Lato, Wojciech Fąfara,
wiązani do zmiany praw jazdy oraz dowód rejedejmując stosowne uchwały
kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Kostracyjnych. Co ważne zmiana nazwy ulic nie
zebrania sołeckiego. Dwie drogi
powoduje konieczności do wymiany dowodu
munalnej i Ochrony Środowiska oraz referent
będą nosiły nazwę ulicy Spacerotego wydziału Anna Klusek. - Najważniejsze
osobistego. Więcej zmian czeka osoby prowej. Kolejne drogi przyjmą nazwy:
wadzące działalność gospodarczą. Konieczne
w kwestii nadania nazw ulicom jest bezpieOgrodowa, Odzyskana, Słoneczna,
czeństwo mieszkańców Domaszowic – mówi
będzie m.in. uaktualnienie wpisu do CenPolna, Graniczna, Klonowa, Wiwójt Tomasz Lato. - Po wprowadzeniu nazw nie
tralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
dokowa, Młoda, KrajobrazoUrząd Gminy na własny koszt wykona tabliczki
będzie problemu z dojazdem do posesji przez
wa, Uniwersytecka, Mostraż czy pogotowie. Istotną kwestią jest również
numerowo-adresowe na posesje oraz tablice inkra, Otrocz Nowy.
formacyjne z nazwami ulic. Nowe nazwy w życie
to, że mieszkańcy Domaszowic sami wystąpili z inicjatywą i proponowali nazwy ulic, przy których będą
wejdą w połowie listopada 2017 roku.
chcieli mieszkać – dodaje.
WP

!
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Nowy kod pocztowy w Domaszowicach

Ważna wiadomość dla mieszkańców Domaszowic. Od lipca tego roku obowiązuje nowy kod pocztowy 25-351 Kielce.
- Urząd Gminy Masłów zwrócił się do Poczty Polskiej z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących wątpliwości związanych z prawidłowym kodem pocztowym, jaki powinien być przypisany do miejscowości Domaszowice. Okazało się, że Poczta Polska
zmieniła wcześniejszy kod 25-900 Kielce nie informując o tym Urzędu Gminy Masłów – informuje Dorota Kołomańska, inspektor
Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
Jest odpowiedź
Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że zgodnie z Oficjalnym Spisem Pocztowych Numerów Adresowych, dostępnym na stronie
www.kody-poczta-polska.pl właściwym dla Domaszowic kodem pocztowym jest kod 25-351, gdyż urzędem doręczającym przesyłki jest Urząd Pocztowy Kielce 12, a przesyłki awizowane pozostawiane są w Urzędzie Pocztowym 25 przy ul. Sandomierskiej
107. Co ważne kod obejmuje całe Domaszowice, w tym również nowe ulice, które będą powstawały w tej miejscowości.
WP

Bardzo udana zabawa na lotnisku

Biesiada Masłowska
z mnóstwem atrakcji i lotem balonem
Świetna zabawa dla całych rodzin, różnorodny program i wiele atrakcji tak
w skrócie można określić Biesiadę Masłowską, która odbyła się na lotnisku
w Masłowie.
Tegoroczne świętowanie zostało przeniesione z Ciekot na masłowskie lotnisko,
gdzie już od godziny 15 na mieszkańców
gminy oraz gości czekało wiele wydarzeń.
Wszystkich witali gospodarze: wójt Tomasz
Lato oraz Krystyna Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Masłowie. Radę Gminy Masłów reprezentowała wiceprzewodnicząca Małgorzata Kozubek wraz grupą radnych. Wśród
gości pojawili się zaprzyjaźnieni samorządowcy oraz osoby wspierające wszelkie
gminne działania. Wśród nich byli Radni
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
m.in. Grzegorz Gałuszka, dyrektor szpitala
uzdrowiskowego w Busku Zdroju, Mieczysław Gębski, Dariusz Pankowski, Henryk
Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich,
Zbigniew Zagdański, radny Powiatu Kieleckiego reprezentujący starostę Michała
Godowskiego. Nie zabrakło również dy-

rektorów przyjaznych naszej gminie: Jacka
Kowalczyka, dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego, Władysława Karola Jacewicza, dyrektora Wodociągów Kieleckich
oraz Mariana Sosnowskiego, dyrektora ZTM
Kielce. Goście podkreślali owocną współpracę, która przekłada się na efekty pracy na
rzecz społeczności Gminy Masłów.
Młodzi zdolni
Jak przystało na tradycję Biesiady Masłowskiej bardzo wiele działo się na scenie.
W pierwszym bloku estradowym zaprezentowali się uzdolnieni mieszkańcy gminy
Masłów. Imprezę otworzyła Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Masłowa, która wystąpiła
w swoich, pięknych nowych strojach zakupionych dzięki wsparciu funduszu sołeckiego. W wakacyjny klimat wprowadziły

Rodzice dzieciaków z Woli Kopcowej zaprezentowali swoją wersję
Królewny Śnieżki.

Można było wziąć udział w locie balonem.

wszystkich uczennice Szkoły Podstawowej
w Brzezinkach: Julia Haba, Julia Karyś,
Michalina Rojek, Wiktoria Różyc, laure-

Nasi samorządowcy oraz goście próbowali potraw regionalnych
serwowanych m.in. przez panie z zespołu Kopcowianki.
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atki Międzyszkolnego Konkursu Piosenki
Turystycznej. Świetnie zaprezentowała się
Kinga Pietrzak, uczennica SP w Woli Kopcowej, laureatka konkursu „Wygraj szansę”.
Porywający pokaz taneczny dały dziewczęta z grupy Tup Tup Dance, działającej
w Szklanym Domu. Tancerki otrzymały
dyplomy i upominki za rok wspólnej pracy.
Jak co roku na Biesiadzie zaprezentował się
zespół Andrzej i Przyjaciele, laureaci Złotego Kolta, zabierając publiczność w muzyczną wyprawę na Dziki Zachód. Wielkim
zainteresowaniem cieszył się spektakl „Królewna Śnieżka”, w którym w bajkowe role
wcielili się rodzice uczniów z przedszkola
i SP w Woli Kopcowej.

Polecieć balonem
Zadbano o mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Wszyscy chętni mogli obejrzeć
nowy wóz bojowy OSP Masłów. Na stoiskach swoimi wypiekami oraz swojskimi
wyrobami częstował panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Długie kolejki ustawiały się
do pań z Lubrzanki z Mąchocic Kapitulnych oraz Kopcowianki z Woli Kopcowej.
Na dzieci czekały dmuchańce, karuzele
i przejażdżki konne. Nie lada atrakcją okazały się loty balonem, aby dostać się do
kosza trzeba było mieć szczęście w losowaniach i konkursach m.in. tych profilaktycznych prowadzonych przez kieleckich
policjantów z I Komisariatu Policji.

Biesiadę rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa.

Zabawa z Suflerem
Późnym popołudniem scena należała
już do gości. Żywiołowy koncert dały Stif
Stefański w towarzystwie Małego S.I.E czyli
Dziecięcej Wywrotowej Grupy Muzycznej. Hity zagrał zespół Bawi Band, a publiczność swoimi piosenkami i skeczami
bawił znany parodysta Stan Tutaj. Gwiazdą
wieczoru była grupa Sufler, grająca w niezmienionych aranżacjach największe hity
Budki Suflera. Nieśmiertelne hity śpiewało
i tańczyło całe lotnisko! Zgodnie z tradycją
Biesiadę Masłowską zakończyła dyskoteka
pod gwiazdami, która zakończyła się godzinę po północy.
Wojciech Purtak

Gwiazdą wieczoru był zespół Sufler.

Kolejne ulice przebudowane
Zakończyła się realizacja zadania przebudowy ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym oraz ul. Jeziorkowej w Woli
Kopcowej.
Zadanie pn. „Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej”, którego celem jest poprawa komunikacji mieszkańców ul. Jeziorkowej w Woli kopcowej
i ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym z innymi miejscowościami
w naszej gminie zakończyła się w połowie czerwca. Przebudowa
dróg znacznie ułatwi dojazd do obiektów oraz posesji zlokalizowanych przy tych właśnie ulicach. Zakres prac obejmował przebudowę dróg polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej
o szerokości 3,5 m z obustronnymi poboczami bitumicznymi sze-

rokości 0,5 m, odtworzono rowy po obydwu stronach jezdni, które
zostały umocnione płytami ażurowymi oraz wykonano przepusty
pod zjazdami. Długość przebudowanych dróg wynosi: 0,882 km.
Inwestycja została współfinasowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wartość uzyskanego dofinasowanie
63,63 % tj. 285 143,00 zł.  
MF

Inwestycja została współfinasowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Umowy przyznające dotacje dla jednostek OSP podpisane
W Urzędzie Gminy Masłów odbyło się podpisanie umów na dotacje dla jednostek OSP z naszego terenu.
Na zaproszenie wójta Tomasza Lato i wicewójt Moniki Dolezińskiej-Włodarczyk w Urzędzie Gminy pojawili się prezesi zarządów: Andrzej Januchta - OSP Brzezinki, Jarosław Papież - OSP
Ciekoty, Piotr Zegadło - OSP Masłów, Tomasz Kmieć - OSP Mąchocice Kapitulne, Grzegorz Mazur - OSP Wola Kopcowa, Sylwester Dudzik - komendant zarządu gminnego OSP. Wysokość
tegorocznych dotacji dla wszystkich jednostek OSP wynosi łącznie 44.650zł. Dotacje przeznaczone są na zakup sprzętów i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP. Ponadto
OSP z Woli Kopcowej zakupi silnik do łodzi ratunkowej i aparaty
powietrzne, OSP Ciekoty wzbogaci swoje wyposażenie o aparaty powietrzne i węże hydrauliczne dofinansowane dodatkowo
w kwocie 6.700zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z kolei Centrum Szkoleniowe MDP z Mąchocic Kapitulnych
z dotacji sfinansuje remont boksów garażowych.
BB, Karolina Dudzik

Umowy podpisali
prezesi gminnych jednostek OSP.

Będzie pojawiać się na wszystkich materiałach promocyjnych

Zobacz logo promujące Gminę Masłów
Wybrano logo, które będzie znakiem promującym Gminę Masłów.
- Chcieliśmy znaleźć coś prostego i
komunikatywnego.
Przeprowadzaliśmy
w tym celu dwa konkursy, ale żaden z nich
nie został rozstrzygnięty. Mimo że mieliśmy do wyboru około 50 prac żadna z nich
nie zaskoczyła członków komisji na tyle, by
zdecydowali o wyborze tego znaku – mówi
Agnieszka Borycka, kierownik Referatu
Promocji i Rozwoju Gminy. Ostatecznie
zdecydowano się na współpracę z warszawskim grafikiem. Szymon Kubisa przygotował trzy projekty logo, z których jedno
spodobało się szczególnie. To właśnie ono
zostało wybrane jako znak graficzny Gminy
Masłów. W swojej prostej formie nawiązuje
ono do kilku ważnych kwestii. Jako ptak ma

związek zarówno z masłowskim lotniskiem
jak i hasłem promocyjnym “Masłów – gmina z polotem”, jako dwie góry symbolizuje przebiegające przez gminę pasmo Gór
Świętokrzyskich oraz jako litera M oznacza
rozpoczynające się od tej litery słowo Masłów.

Wiele zadań
Logo zostało wybrane po długich pracach i ma za zadanie promowanie gminy.
Przed nami czas na to, by było identyfikowane z naszymi działaniami na polach
m.in. gospodarczym i kulturalnym – mówi
wójt Tomasz Lato. Logo będzie pojawiać
się na wszystkich materiałach promocyjnych m.in. wydawnictwach, banerach,
koszulkach, stronie internetowej, profilu na
Facebooku oraz podczas imprez, których
Gmina Masłów jest organizatorem, współorganizatorem, patronem czy uczestnikiem.
Wprowadzenie logo nie oznacza tego, że
przestanie funkcjonować herb Gminy Masłów. W dalszym ciągu będzie on wykorzystywany w sprawach administracyjnych
i prestiżowych wysokiej rangi.
WP

Powstają trzy istotne projekty
Ruszają prace przy opracowaniu
dokumentacji związanych z budowami drogowymi w Domaszowicach i Woli Kopcowej.
W Urzędzie Gminy podpisano umowy na trzy ważne dla mieszkańców prace
związane z drogami. Opracowany zostanie
projekt drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Domaszowicach, w pobliżu
żłobka samorządowego. Projekt jest niezbędny do rozpoczęcie prac zapewniających dojazd do pół dla mieszkańców posiadających pola za terenem żłobka oraz
dogodny dojazd do obiektów infrastruktury
wodociągowej znajdującej się za żłobkiem
samorządowym. Projektowane odwodnienie poprawi istniejące stosunki wodne

w obrębie żłobka i projektowanej drogi wewnętrznej. Docelowa długość drogi to ok.
180 mb.
Rozwiązanie wodnego problemu
Wykonany zostanie również projekt
budowlany ul. Wspólnej i Łącznika w Woli
Kopcowej zakresie odwodnienia. To inwestycja spowodowana budową nowych
domów w tym obszarze. Jej efektem było
to, że w wielu przypadkach został zakłócony naturalny spływ wód opadowych
oraz funkcjonowanie istniejącego drenażu.
W okresie wiosennym oraz po wystąpieniu bardzo intensywnych opadów deszczu
tworzą się zastoiska wodne które wymagają
odprowadzenia i uregulowania w prawidłowy sposób. Opracowanie dokumentacji

a w następnie budowa pozwoli na rozwiązanie tej kwestii.
Połączenie dróg
Trzecie zadanie dotyczy opracowania projektu budowlanego i budowę drogi
wewnętrznej na dwóch działkach w Domaszowicach. Drogi wewnętrzne lokalne będą
miały nawierzchnię bitumiczną i zdecydowanie poprawią komfort dojazdu mieszkańców do posesji. Co ważne połączą już
istniejące odcinków dróg asfaltowych w sąsiedztwie drogi S74. Docelowa długość
dróg ok. 190 mb. Dokumentacja projektowa wszystkich trzech projektów będzie
gotowa w połowie listopada. Przygotuje ją
IDEA PROJEKT S.C.
WP
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Budują sieć wodociągową
Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem I etapu sieci wodociągowej przy ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym,
za cmentarzem.
Umowa na realizację inwestycji została podpisana w Urzędzie Gminy. Ekipa budowlana pojawiła się na ul. Spokojnej w
połowie sierpnia. Budowa wodociągu rozwiąże problem mieszkanców, którzy mieli problemy z dostarczeniem wody do swoich
domów. Łączna długość sieci, która ma zostać wykonana do końca
października tego roku wynosi 1 013 metrów bieżących. Do zrealizowanego wodociągu zaprojektowanych jest 18 sztuk przyłączy wodociągowych, które na własny koszt będą mogli wykonać
mieszkańcy po otrzymaniu z Urzędu Gminy projektów przyłączy
wody. Przyłącza wodociągowe mogą być wykonywane po odbiorze końcowym inwestycji i przekazaniu jej do Międzygminny
Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Za wykonanie prac odpowiada
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sarnot Tomasz.
WP

!

Pierwsze prace ruszyły w połowie sierpnia.

Warto
wiedzieć

GOPS zna odpowiedź, jak
pomagać rodzinom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie podejmuje szereg działań wspierających rodziny. Świętokrzyskie Dni
Profilaktyki w tym roku poświęcone były właśnie rodzinie.
- Jednym z głównych celów naszej działalności jest wspieranie rodzin. Stąd też nasze działania, które mają pomagać zarówno dorosłym jak i dzieciom. Wśród nich są takie,
które kontynuujemy już od lat, ale też nowe inicjatywy odpowiadające na zapotrzebowanie społeczne – mówi Aneta Kułak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Masłowie.
Ważna współpraca
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny.
Jego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.
Ważnym elementem jest też współpraca z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach
oraz z Caritas Diecezji Kieleckiej, który na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości realizuje Projekt dla Osób Pokrzywdzonych przez Przestępstwa. W GOPS-ie co drugi piątek
pełni dyżur Ewa Mazur-Czarnecka.
Kompleksowe działania
GOPS prowadzi kompleksowe działania. Można skorzystać z pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, finansowej w formie bonów na żywność, odzież lub opał.
- Na bieżąco monitorujemy bezpieczeństwo rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty.
Osoby stosujące akta przemocy, nie radzące sobie emocjami kierowane są na Program
Korekcyjno–Edukacyjny realizowany przez PCPR w Kielcach. Szczegółowych informacji
udziela Teresa Jakubowska – mówi kierownik Aneta Kułak.
WP

Ważne dyżury
Bardzo ważne są również dyżury specjalistów w GOPS-ie. Jakub
Sikora udziela bezpłatnych porad
prawnych w każdy poniedziałek od
godz. 15.30 do 17.00. W ramach
współpracy dyżur pełni również
dzielnicowy Mirosław Wawrzeńczyk. Porozmawiać można z nim
w każdy poniedziałek od godz.
15.00 do 16.00. W ramach działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie zatrudniony jest w Punkcie
Konsultacyjnym psychoterapeuta
Katarzyna Mech, która udziela
pomocy osobom uzależnionych
i współuzależnionym. Przyjmuje w drugi i ostatni czwartek miesiąca od godz. 15.20 do 17.00.
Dodatkowo w ramach Zespołu
Interdyscyplinarnego
przyjmuje
psychoterapeuta co drugi piątek od
godz. 10 do godz. 12.

Asystent rodziny
W gminie Masłów pracuje również asystent rodziny. To zawód, który ma pomóc rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu
i wychowaniu dziecka. - Profilaktyka rozumiana jest tu jako eliminowanie zagrożeń odebrania dziecka z rodziny biologicznej
i umieszczeniu w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przeciwdziałanie niekorzystnym sytuacjom prowadzącym do dezorganizacji rodzin ma dokonywać się przez wczesne reagowanie i pogłębianie się sytuacji kryzysowej – wyjaśnia
kierownik Kułak. Asystent rodziny nie tylko wspiera emocjonalnie czy informacyjnie, ale czasem również rzeczowo czy
poprzez towarzyszenie w różnych czynnościach dnia codziennego. Asystent w gminie Masłów współpracuje obecnie z 12
rodzinami, w których przebywa 18 dzieci.
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Dotacja na zakup wozu strażackiego dla OSP
Wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk i skarbnik Małgorzata Kumór podpisali umowę dotyczącą pomocy finansowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzezinek.
Trwa sukcesywna wymiana przestarzałych techniczno-technologicznie samochodów ratowniczo-gaśniczych na samochody
wysokiej sprawności technicznej i szybkiej mobilności. Tym razem
na zakup nowego wozu pomoc finansową w kwocie 80 tys. zł
otrzymała jednostka z Brzezinek, którą reprezentował prezes Andrzej Januchta. – Dotacja na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego bardzo nam pomoże. Od jakiegoś czasu zbieramy już
środki na ten cel. Mamy ich coraz więcej. To niezwykle cieszy,
ponieważ nowy samochód jest naszej jednostce po prostu potrzebny – mówił prezes Januchta. Jednostka z Brzezinek jest ostatnią z terenu gminy Masłów, która otrzymuje dotację na zakup samochodu
– pożarniczego. Wszystkie inne posiadają już wozy niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy.
MF
Umowę podpisali wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk, skarbnik
Małgorzata Kumór oraz Andrzej Januchta, prezes OSP Brzezinki.

Sprawdź, jak będzie wyglądało centrum i co się w nim znajdzie

Jest koncepcja centrum kulturalnego w Wiśniówce
Znamy koncepcję budowy centrum kulturalnego w Wiśniówce z wykorzystaniem elementów istniejącego obiektu.
-Chcemy, aby powstał bardzo nowoczesny obiekt wykorzystujący potencjał mieszkańców – mówi wójt Tomasz Lato.
Pod koniec lipca w Urzędzie Gminy Masłów przedstawiono
koncepcję budowy centrum kulturalnego w Wiśniówce z wykorzystaniem elementów istniejącego obiektu czyli dawnej szkoły
podstawowej. Firma PPUH Jarbud z Kielc zaprezentowała m.in.
przed przedstawicielami sołectwa Wiśniówka, wielowariantową
koncepcję budowy obiektu. Na spotkaniu zaproponowano projekt
budowy, która uzyskała akceptację Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Funkcja obiektu pozostanie niezmienna. Dalej mieścić
będzie się tam sala sportowa do ćwiczeń dla zawodników z pełnym zapleczem sanitarnym i szatniami. Co ważne w porównaniu
z istniejącą zostanie ona powiększona. Znajdzie się również miejsce na małą siłownię. Elementem nowym jest budowa antresoli na
piętrze. Dzięki temu, że zostanie ona w części przeszklona będzie
można obserwować z niej imprezy odbywające się w sali sportowej.
Największa sala
W centrum kultury funkcjonować będzie również biblioteka,
która zostanie tu przeniesiona z dotychczasowego budynku. Na 59
m2 znajdzie się miejsce zarówno dla tradycyjnego księgozbioru jak
i multimediów. Miejsce spotkań zyskają mieszkańcy i Klub Babiniec. - Według projektantów największa będzie sala przeznaczona
właśnie dla spotkań miejscowej społeczności. Jej powierzchnia planowana jest na 194 m2. Do sali przylegać będzie kompletnie wyposażone zaplecze socjalno-sanitarnej. Powstanie również mniejsza sala audiowizualna, w której odbywać będą mogły się m.in.
projekcje filmowe mówi Dariusz Korczyński, kierownik Referatu
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Masłów.
Teraz projekt
To jednak nie wszystko. Na istniejących fundamentach obiektu w części południowo-wschodniej przewiduje się zgodnie z sugestiami mieszkańców budowę boiska do siatkówki plażowej.

Po przedstawieniu koncepcji projektant opracuje teraz projekt budowlany
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Cały obiekt zostanie ogrodzony, powstaną chodniki oraz miejsca
parkingowe. Nie zabraknie również elementów małej zieleni. To bardzo oczekiwana inwestycja przez społeczność Wiśniówki.
Przedstawiony projekt spełnia nasze oczekiwania i gwarantuje, że
zyskamy ważny obiekt sportowo-kulturalny na mapie naszej gminy.
Realizować go będziemy, po uzyskaniu na niego dofinansowania
– mówi wójt Tomasz Lato. Po przedstawieniu koncepcji projektant
opracuje teraz projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę. Projekt i kosztorys powstanie do końca października
2017 r. Pozwoli to na ubieganie się o środki zewnętrzne na budowę
inwestycji.
Wojciech Purtak
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Wyczekiwana inwestycja już zakończona

Boisko wielofunkcyjne cieszy naszych sportowców
Zakończyła się budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym.
Budowa boiska to kolejny etap prac związanych z rewitalizacją centrum Masłowa i jednocześnie jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Do tej pory brakowało w Masłowie boiska, na
którym młodzież i dorośli mogliby pokopać piłkę, zagrać w siatkówkę czy koszykówkę. Mieszkańcy z sentymentem wspominali
stare boisko mieszczące się naprzeciwko Urzędu Gminy, któremu
wiele brakowało, a mimo to, przyciągało wielu miłośników sportu.

Przy boisku znajduje się bieżnia na której można trenować
biegi sprinterskie oraz skok w dal.

Tak prezentuje się nowy obiekt.

Nawet po zmroku
Nawierzchnia boiska składa się z płyt polipropylenowych,
które umożliwiają grę w różne dyscypliny sportowe. Z nowego
boiska można również korzystać po zmroku, dzięki zamontowaniu słupów oświetleniowych. Dodatkowo przy boisku znajduje
się bieżnia na której można trenować biegi sprinterskie oraz skok
w dal. Mieszkańcy gminy Masłów od przełomu czerwca i lipca
korzystają z nowego obiektu sportowego, który został oddany do
użytku na początku wakacji.
MF

Dziękowali za budową kościoła

Ponad 800 kilometrów na rowerach!
11 osób z parafii bł. Wincentego
Kadłubka z Domaszowic pielgrzymowało na rowerach do Wilna.
Jest to kolejna pielgrzymka organizowana przez parafian związana z dziękczynieniem za budowę kościoła. – Podróżowaliśmy już do Częstochowy, Sandomierza
i sanktuarium w Świętej Lipce. Tym razem
udajemy się w naszą pierwszą zagraniczną
pielgrzymkę. Chcemy na miejscu podziękować i odprawić mszę dziękczynną przed
obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz
złożyć kwiaty pod polskimi mogiłami na
Cmentarzu na Rossie – mówił proboszcz
parafii i zarazem kierownik wycieczki ks.
Dariusz Sieradzy. Wraz z nim pielgrzymowali: Stanisław Karyś, Krzysztof Brzoza,
Jerzy Szyszka, Daniel Sztuchlik, Agnieszka
Piróg, Tomasz Rachwał, Antoni Kamiński,
Andrzej Kundera, Robert Rachwał oraz
Krzysztof Mazurczak – kierowca.
Sześć dni
Pielgrzymi planują pokonać ponad
800 km w zaledwie sześć dni odwiedzając
po drodze takie miejsca jak: Łuków, Zamb-

Nasi pątnicy tuż przed startem pielgrzymki.

rów, Augustów, Ogrodniki i oczywiście Wilno. Dziennie nasi pielgrzymi będą mieli do pokonania ponad 100 km. - Jesteśmy dobrze przygotowani do drogi. Sumiennie trenowaliśmy
i mamy nadzieję, że ominą nas wszelkie niemiłe niespodzianki, o co gorąco się modlimy
– podsumował ks. Dariusz.
Mateusz Fąfara
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Wyjątkowe uroczystości z udziałem druhów z całej gminy

OSP Wola Kopcowa ma 85 lat
Za nami wyjątkowe świętowanie. OSP w Woli Kopcowej działa już od 85 lat. Z tej okazji podczas uroczystych obchodów poświęcono nowy wóz bojowy oraz figurkę św. Floriana.
Uroczystości odbyły się na placu przed strażnicą w Woli Kopcowej. Rozpoczął je przemarsz strażackiej defilady prowadzonej
przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Masłowa. Po złożeniu strażackich meldunków i odczytaniu historii jednostki przez dh Grzegorza Mazura, prezesa OSP Wola Kopcowa rozpoczęła się wspólna modlitwa. Mszę świętą odprawili ks. Piotr Motyka, proboszcz
parafii Przemieniania Pańskiego w Masłowie, ks. Dariusz Sieradzy,
proboszcz parafii Wincentego Kadłubka w Domaszowicach oraz
ks. Marek Mrugała, proboszcz parafii św. Kazimierza w Bilczy, kapelan świętokrzyskich strażaków. Ks. Mrugała w swojej homilii odwoływał się do postaci św. Floriana, którego relikwie przywieziono
do Woli Kopcowej. - Bądź odważny, ale i rozważny – zwracał się
do strażaków podkreślając wyjątkowe zaangażowanie. - Chcecie
być dla drugich. Macie to zaufanie, którym darzą was ludzie licząc
na was – mówił kapelan.
AKT PRZEKAZANIA

Na zakończenie uroczystości druhowie podziękowali
wszystkim zaangażowanym w pomoc jednostce.

Tuż po mszy świętej kapłani poświęcili figurę św. Floriana
znajdującą się na cokole tuż przy wyjeździe ze strażnicy. Ważnym
momentem było przekazanie średniego samochodu pożarniczego
Renault Midliner M210. Aktu przekazania dokonali wójt Tomasz
Lato oraz przedstawiciele sołectwa Wola Kopcowa: Andrzej Pe-

Akt przekazania wozu otrzymał Grzegorz Mazur, prezes OSP
Wola Kopcowa. Gratulowali mu wójt Tomasz Lato, radni Teodora Jagiełło,
Andrzej Pedrycz oraz sołtys Edward Mazur.

Wóz w iście strażackim stylu poświęcił ks. Piotr Motyka.

drycz, wiceprzewodniczący Rady Gminy, radna Teodora Jagiełło
oraz sołtys Edward Mazur. Okolicznościowy grawerton odbierał
od samorządowców Grzegorz Mazur, prezes OSP Wola Kopcowa.  
Wóz tradycyjnie kropidłem poświęcił ks. Marek Mrugała, a całym
wiadrem wody święconej oblał go ks. Piotr Motyka. - Duże rzeczy osiąga się wspólnie – mówił do druhów i zgromadzonych gości wójt Tomasz Lato. Podkreślał zaangażowanie druhów, sołtysa
Edwarda Mazura i mieszkańców Woli Kopcowej na każdym etapie
działalności jednostki, co zaowocowało nie tylko pięknym jubileuszem, ale również budową strażnicy i przekazaniem wozu.
ODZNACZENI DRUHOWIE

Podczas uroczystości wręczono medale zasłużonym strażakom.

Z okazji jubileuszu przyznano również odznaki. Złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa została odznaczona jednostka
OSP Wola Kopcowa oraz druhowie: Grzegorz Mazur i Wojciech
Niechaj. Srebrnym medal otrzymał Mariusz Bednarski. Brązowym
medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono Damiana Biskupskiego natomiast odznaczenia Wzorowego Strażaka trafiły do
Pawła Kopacza oraz Kamila Pisarczyka.

Kurier Masłowski
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DOBRE ŻYCZENIA

PODZIĘKOWALI STATUETKAMI

Jak przystało na świętowanie nie zabrakło dobrych życzeń.
Z tymi do Woli Kopcowej przyjechało wielu gości. Wśród nich
byli: wicewojewoda Andrzej Bętkowski, Piotr Żołądek, członek
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Michał Godowski, starosta kielecki, Henryk Milcarz, radny Sejmiku, prezes Wodociągów
Kieleckich, Tomasz Zbróg, radny Sejmiku. Nie zabrakło również
druhów sprzyjających od lat naszym strażakom. Obecni byli: dh
Mirosław Pawlak, przewodniczący wojewódzkiego Zarządu OSP
RP, st. bryg. Paweł Górniak, komendant Miejskiej Straży Pożarnej
w Kielcach, Piotr Zegadło, prezes gminnego ZOSP RP oraz komendant gminny, Sylwester Dudzik.

Druhowie OSP Wola Kopcowa w specjalny sposób podziękowali osobom, które wspierały ich przedsięwzięcia. Do każdego
z darczyńców trafiły okolicznościowe statuetki. Oficjalną część
obchodów zakończyła defilada strażacka wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą. Później na placu przed remizą rozpoczął się festyn
rodzinny, podczas którego zaśpiewały Kopcowianki. Na uczestników zabawy czekało wiele atrakcji m.in. prezentacja historycznego
sprzętu strażackiego czy nowego wozu.
Wojciech Purtak

Zdobywali klucz do swojego sukcesu
Pierwszy rok realizacji projektu “Klucz do sukcesu” zakończony. Skorzystali z niego uczniowie ostatnich klas gimnazjów w Masłowie oraz Mąchocicach Kapitulnych. Oprócz ciekawych zajęć i treningów nowym sprzętem wyposażono
pracownie komputerowe.
Za nami lipcowe spotkania w ramach projektu “Klucz do sukcesu”. Były to zajęcia w ramach pakietu “Rozwój”. Wśród nich
przeprowadzono trzy rodzaje treningów: przedsiębiorczości, dorosłości oraz efektywnego uczenia się. W pierwszym roku szkolnym zrealizowano 24 spotkania.- Zatrudnieni trenerzy z zewnątrz
zdobyli uznanie wśród uczniów. Prowadzone zajęcia były na tyle
ciekawe, że docierały do nas głosy mówiące o tym, że młodzież
już zdążyła sprawdzać wiedzę w praktyce m.in.. podczas rozwiązywania swoich problemów – informuje Irena Kundera, kierownik
Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów.
Dwa rodzaje zajęć
Poza treningami, systematycznie od lutego do czerwca, prowadzone były zajęcia kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające
umiejętności kluczowe, z matematyki/przyrody i języka angielskiego. Nauczycielami prowadzącymi zajęcia byli: Paweł Doleziński
i Joanna Krawczyk (Gimnazjum w Masłowie) oraz Szymon Jaros,
Agnieszka Żywot i Ewelina Sokołowska (Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych).
Cel osiągnięty
PROJEKT W LICZBACH
 	
- Pierwszy rok realizacji projektu
27 uczniów III klasy gimnazjum w Masłowie i Mąchocicach Kapitulnych w wyniku przepronie był łatwy. Nauczyciele nadrabiawadzonej rekrutacji objęto projektem,
li zajęcia edukacyjne zaplanowane
24 laptopy, 4 tablice multimedialne, 10 słuchawek komputerowych i 1 kpl głośników; kuwe wniosku na okres od września do
piono podczas trwania projektu
czerwca, w okresie pięciu miesięcy.
67,5 godzin to czas, w którym przeprowadzono diagnozę funkcjonalną wszystkich uczniów
Cel czyli pomoc uczniom ostatniej
150 godzin zajęć kompensacyjnych
klasy gimnazjum w roku szkolnym
180 godzin zajęć rozwijających
2016/2017, został osiągnięty. Mamy
378 godzin tyle czasu przeznaczono na udzielenie wsparcia psychologicznego
120 godzin treningów (przedsiębiorczości, dorosłości i efektywnego uczenia się)

Poza treningami, systematycznie od lutego do czerwca, prowadzone były
zajęcia kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe,
z matematyki/przyrody i języka angielskiego.

nadzieję, że wszystkie zajęcia, w których uczniowie brali udział
pomogą im w dalszym rozwoju na etapie edukacji ponadgimnazjalnej – informuje kierownik Irena Kundera.
Dziękujemy nauczycielom, trenerom, koordynatorom szkolnym, podwykonawcy Marcie Tracz, właścicielce Akademii Nauki
i Rozwoju „Piękny Umysł” z Kielc, Małgorzacie Grzegorczyk – doradcy zawodowemu (tworzącej raport diagnostyczny) oraz przede
wszystkim uczniom III klasy gimnazjum, biorących udział w projekcie, za wytrwałość w dążeniu do zdobycia wiedzy – dodaje.
Dodatkowe korzyści
Zajęcia to jednak nie wszystko. Dzięki dofinansowaniu,
ze środków Unii Europejskiej możliwe były zakupy nowego sprzętu do szkół. Wyposażono dwie pracownie matematyczne w laptopy oraz tablice multimedialne. Wartość zakupionego wyposażenia
wynosi 87.565,00 zł.
WP
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Rusza projektowanie ważnych inwestycji
Szkoła Podstawowa w Mąchocicach-Scholasterii zyska nowe boisko, w Zespole Szkół w Masłowie modernizacji
doczeka się sala gimnastyczna. W obydwu szkołach zostaną wybudowane windy oraz powstaną nowe pracownie
matematyczno-informatyczne i przyrodnicze. To jednak nie wszystko. W Urzędzie Gminy Masłów podpisano umowę
na realizację inwestycji, która realizowana będzie dzięki decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Rusza projekt „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów”. Dzięki niemu w dwóch
szkołach w Mąchocicach-Scholasterii oraz Masłowie zostaną wykonane prace, które znacznie poprawią warunki w obu placówkach. W środę zostały podpisane umowy z wykonawcą z kieleckiej
firmy CDE Sylwia Obara. Gminę Masłów reprezentowali wójt Tomasz Lato, zastępca skarbnika Arleta Kułak. Całość koordynować
będzie Dawid Kundera, referent ds. inwestycji.

i uzyska pozwolenie na budowę. W Masłowie Pierwszym prace
zakładają: dobudowę do istniejącego budynku windy dla osób
niepełnosprawnych, przebudowę wiatrołapu wraz z podjazdem
dla niepełnosprawnych, elementów zagospodarowania terenu wynikających z zamierzenia inwestycyjnego, modernizację pracowni
informatycznej i przyrodniczej z uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnością oraz modernizację sali gimnastycznej. Całość kosztować ma 1.170.00,00 zł brutto,

Co w Masłowie?
Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj,
co oznacza, że wykonawca przygotuje dokumentacje projektowe

Co w Mąchocicach-Scholasterii?
W Mąchocicach-Scholasterii zostanie dobudowana do obecnego budynku winda dla osób niepełnosprawnych. Powstanie
boisko niepełnowymiarowy do gry w siatkówkę i koszykówkę
z bieżnią i piaskownicą do skoku w dal. Wykonane zostaną również niezbędne podjazdy dla osób niepełnosprawnych, elementy
zagospodarowania działki wynikające z zamierzenia inwestycyjnego. Modernizację przejdą pracownie matematyczna i przyrodnicza
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Inwestycja wyniesie 1.130.000,00 zł brutto.

Przedstawiciel wykonawcy, Sylwia Obara oraz wójt Tomasz Lato
podpisali umowę na realizację inwestycji.

Z unijnym wsparciem
Gmina Masłów otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 zadanie pn. „Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury
szkolnej w Gminie Masłów”. Wartość całkowita podpisanej umowy to dokładnie 1 705 068,02 zł, z czego dofinansowanie wyniesie
aż 1 278 801,02 zł.  

Nasi sołtysi w Wąchocku
Jan Sobecki z Mąchocic Kapitulnych został wybrany najaktywniejszym sołystem gminy Masłów.
W Wąchocku odbył się Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego
zorganizowany przez Stowarzyszenie
Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Gminę Masłów na zjeździe reprezentowała silna
grupa 11 sołtysów. Tytuł najaktywniejszego sołtysa z Gminy Masłów w roku
2016 otrzymał Jan Sobecki z Mąchocic
Kapitulnych, któremu życzymy dalszych sukcesów w pełnieniu tej ważnej
funkcji społecznej. Tytuł „Sołtysa Roku
2016 Województwa Świętokrzyskiego”, okazałą statuetkę oraz nagrodę
główną otrzymała Jadwiga Szewczyk,
sołtys sołectwa Siedlce z gminy Chęciny. Drugie miejsce zajął Tomasz Tofil
z sołectwa Cedzyna w gminie Górno,
zaś trzecie Zofia Korska z Tumlina
w gminie Zagnańsk.
RED

Nasza reprezentacja
na Zjeździe Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego w Wąchocku.

XVII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie
gościły w Masłowie
Za nami jedyne takie wydarzenie. Całe województwo
zjechało do Masłowa na dożynki. Był rozśpiewany korowód, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy,
a na finał przebojowy koncert Czerwonych Gitar.
XVII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie rozpoczęła msza
święta odprawiona w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Wcześniej uczestnicy wydarzenia przeszli do świątyni w korowodzie
sprzed pomnika św. Jana Pawła II. Mszę świętą odprawili ks. Piotr
Motyka, proboszcz masłowskiej parafii i ks. Józef Żółtak z parafii
w Brzezinkach. - Dziś chcemy rozważyć, czym jest radość zbiorów. Każdy wie, czym jest napięcie i oczekiwanie na to, co będzie
z jego pracy. Ziemia potrafi uszczęśliwić, ale potrafi też przynieść
Starostowie dożynek Beata Popis i Michał Nawarro z gospodarzami:
rozpacz – mówił w homilii ks. Motyka odwołując się wielokrotnie
Adamem Jarubasem, marszałkiem województwa świętokrzyskiego, Michałem
do pracy rolnika, jego radości i smutków. Za oprawę liturgiczną
Godowskim, starostą kieleckim oraz Tomaszem Lato, wójtem gminy Masłów.
mszy św. odpowiadali członkowie zespołów ludowych z gminy
Masłów oraz Chór Masłowianie. Po modlitwie wszystkie dożynkowe wiatów województwa świętokrzyskiego ze swoimi najpiękniejwieńce, które ustawiono wokół kościoła poświęcił ks. Motyka.
szymi wieńcami. Mimo deszczu korowód był niezwykle radosny i rozśpiewany. Zadbały o to kapele reprezentujący poszczególne powiaty.
ROZŚPIEWANY KOROWÓD
Szczególne wrażenie dożynkowy korowód robił na płycie lotniska
Chwilę później sprzed kościoła ruszył dożynkowy korowód. Na obok samolotów w tle, z pasmem Gór Świętokrzyskich. O wyjątkowojego czele szła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Masłowa, a tuż za nią ści miejsca tegorocznych XVII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzludowa grupa Żeńcy ze Skalbmierza oraz delegacje poszczególnych po- kich mówili witając gości Michał Godowski, starosta kielecki oraz Tomasz Lato, wójt gminy Masłów. Panowie dziękowali marszałkowi
województwa za wybór na miejsce dożynek właśnie powiatu kieleckiego i gminy Masłów, gdzie rok wcześniej odbyły się bardzo
udane Dożynki Powiatowe.

Każdy wieniec został obśpiewany, ale i obtańczony.

O SYTUACJI ROLNIKÓW
Później już głos zabrał Adam Jarubas, marszałek województwa
świętokrzyskiego. W swoim przemówieniu mówił nie tylko o radości ze świętowania zebranych plonów, ale również o trudnej sytuacji
polskich rolników związanej choćby z niskimi cenami w skupach
czy skutkami embarga na polskie produkty spożywcze. - Rolnik ma
warsztat pracy pod gołym niebem. Kwietniowe i majowe przymrozki wyrządziły wiele szkód w świętokrzyskich sadach. W niektórych
gospodarstwach, zwłaszcza w uprawach pestkowych, straty sięgnęły nawet stu procent. Rolnicy czekają na rekompensaty, bo muszą
myśleć o odtworzeniu produkcji na kolejne
lata – mówił marszałek.

Korowód przeszedł z kościoła na płytę
lotniska.

y
Grupa ze Skalbmierza nadała szczególn
owi.
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Zabawa trwała nie tylko przed sceną.

GOŚCIE, GOŚCIE
Do Masłowa zjechało wielu gości. Obecni byli m.in. Agata Wojtyszek, wojewoda
świętokrzyski, Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa, Agata Binkowska,
członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, senatorowie Krzysztof Słoń i
Kazimierz Kotowski, europosłowie Bogdan
Za najpiękniejszy uznano wieniec z powiatu
sandomierskiego. Wykonały go panie z Rady
Sołeckiej z Krzcin w gminie Koprzywnica.

Wenta i Czesław Siekierski, poseł na sejm Krystian Jarubas oraz wielu
samorządowców z całego województwa.
WIEŃCE W ROLI GŁÓWNEJ
Obrzędową część dożynek rozpoczęło przekazanie bochna
chleba przez starostów dożynek: Beatę Popis
z Obic i Michała Nawarro z Jędrzejowa marszałkowi Adamowi Jarubasowi. We troje pełnili
honory gospodarzy i witali na scenie poszczególne delegacje z powiatów, które obśpiewywały swoje piękne dożynkowe wieńce. O bardzo
sprawny przebieg tej części zadbała ekipa z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, odpowiadająca za produkcję wydarzenia. Najbardziej
roztańczona okazała się delegacja gospodarzy
z powiatu kieleckiego, która nie tylko obśpiewyBrzezinianki
wała wieńce, ale również porwała do tańca samorządowców. Wszystkie wieńce można było
podziwiać na placu festynowym. Tu również zostały ocenione przez
specjalną komisję, która pod uwagę brała nie tylko jego wygląd, ale
również sposób wykonania i wykorzystane przy tym surówce nawiązując do tradycji wyplatania wieńców. Za najpiękniejszy uznano wieniec z powiatu sandomierskiego. Wykonały go panie z Rady Sołeckiej
z Krzcin w gminie Koprzywnica. To właśnie on będzie reprezentować
nasze województwo na Dożynkach Prezydenckich w Spale, które odbędą się 16 i 17 września. Konkurs na najpiękniejszy wieniec nie był
jedynym w czasie dożynek. Poznaliśmy również laureatów konkursu
„Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”, organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą. Pierwsze miejsce zdobyli Katarzyna i Jan Dąbrowscy z Popowic w powiecie jędrzejowskim.

Kopcowianki

Po emocjach
konkursowych scena
należała już do artystów inspirujących
się w swojej twórczości muzyką ludoMasłowski Klub Seniora
wą. W bloku “Estrada
folkoru”
wystąpiły
najlepsze kapele i zespoły z województwa. Później już przyszedł czas
na występy gospodarzy. Gminę Masłów reprezentowały zespoły: Klub
Seniora z Masłowa, Kapela Ciekoty, ZPiT Ciekoty, Kopcowianki, Dą-

FOLKLOR NA ESTRADZIE

Barczanki

Dąbrowianki

T A K

Dąbrowianki

P R E Z E N T O W A Ł Y

Barczanki

Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty

Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty

Domaszowianki

browianki, Domaszowianki, Barczanki, Brzezinianki, Nowe Masłowianki
oraz Andrzej i Przyjaciele. Nasi artyści
w żywiołowych prezentacjach dali się
poznać gościom, że w gminie Masłów
tradycje Gór Świętokrzyskich są ciągle
żywe i co ważne kultywowane. Niezwykła atmosfera panowała również
wokół stoisk rozstawionych na terenie lotniska. Oprócz stoisk gminnych
i powiatowych nie zabrakło namiotów
wielu instytucji odpowiadających za
wspomaganie rolników. Na stoisku
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej odbywał się Piknik Zbożowy, przy którym chętnie występowały różne ludowe kapele. Była również wystawa sprzętów rolniczych.
Z MYŚLĄ O PROFILAKTYCE
Nowością tegorocznych Dożynek Wojewódzkich były stoiska,
na których zaprezentowały się samorządowe jednostki kultury, zdrowia, infrastruktury, edukacji, a także policji. Duży nacisk postawiono
na profilaktykę zdrowotną. W ambulansie Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kielcach można było oddać
krew, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach wystawił stoisko,
gdzie można było zmierzyć sobie
ciśnienie tętnicze krwi i poziom
glukozy, pracownicy Świętokrzy-

S I Ę

skiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego
uczyli udzielać pierwszej pomocy,
a Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze rozmawiali na temat
bezdechu sennego i cukrzycy. SpeNowe Masłowianki
cjaliści ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prowadzili akcję
edukacyjną w zakresie raka piersi
i szyjki macicy. Swoje stoiska mieli również m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej
Górze, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Andrzej i Przyjaciele

G M I N N E

Lubrzanka z Mąchocic Kapitulnych

Brzezinianki

PRZEBOJE CZERWONYCH GITAR
Dożynkowe świętowanie zakończył
koncert zespołu Czerwone Gitary.
Grupa będąca legendą polskiej sceny
zagrała swoje nieśmiertelne przeboje
jak „Historia jednej znajomości”, „Dozwolone od lat 18” czy „Ciągle pada”.
Nie zabrakło również piosenek z ostatnich lat działalności grupy w tym hitu
„Senny szept”. Przeboje odśpiewali
z muzykami niemal wszyscy, a zabawa
pod sceną przerodziła się wielką potańcówkę.

W I E Ń C E

Masłowski Klub Seniora

y Czerwone Gitary.
Gwiazdami wieczoru był

Koncert Czerwonych Git
ar przyciągnął tłumy.

Wojewoda Agata Wojtyszek
w tańcu z Michałem Nawarro,
starostą dożynkowym.

PODSUMOWANIE WYDARZENIA
Mimo deszczowej aury na lotnisko przyjechało
mnóstwo gości z całego województwa. Takiego wydarzenia nie było tu od lat. Jego organizacja to wynik
wielomiesięcznej pracy pomiędzy Urzędem Gminy
Masłów, a Wojewódzkim Domem Kultury oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego i Starostwem Powiatowym. - Dziękuję wszystkim
zaangażowanym w organizację dożynek na czele
z Aeroklubem Kieleckim i ks. proboszczem Piotrem
Motyką. Jestem przekonany, że wspólnie z mieszWśród gości znalazło się wielu samo
rządowców
kańcami naszej gminy pokazaliśmy gościom, że Maz całego województwa.
słów nie tylko leży w sercu Gór Świętokrzyskich, ale
może się pochwalić bogatą tradycją. Bezpieczne przeprowadzenie imprezy
to efekt pomocy druhów z jednostek OSP z terenu gminy i policjantów. Wszystko to było możliwe dzięki decyzji
Zarządu Województwa, który powierzył organizację dożynek powiatowi kieleckiemu i naszej gminie – mówi wójt
Tomasz Lato.
Wojciech Purtak

Piękne wieńce na Gminnych Dożynkach w Masłowie
Deszcz nie przeszkodził uczestnikom Gminnych Dożynek, które odbyły się Masłowie. Tegoroczne
dożynki miały nieco skromniejszy charakter związany ściśle z częścią obrzędową ze względu na
duże wydarzenie, jakimi były Dożynki Wojewódzkie.
Pierwotne plany pokrzyżował deszcz. Nie odbyło się spotkanie planowane pomnikiem św. Jana Pawła II w Masłowie, a konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy rozstrzygnięto w kościele parafialnym. Jury pod przewodnictwem
etnografa Niny Skotnickiej w składzie: Patrycja Kalinowska, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK w Kielcach, Alina Chutko, platyczka, Agnieszka Pietrzyk, przedstawiciel GOKiS za najpiękniejszy uznano ten przygotowany
przez przedstawicielki zespołu Nowe Masłowianki z Masłowa Drugiego. Wieńce przygotowały reprezentacje zespołów:
Ciekoty, Dąbrowianki, Barczanki, Brzezinianki, Klub Seniora z Masłowa, Lubrzanka. Każdy zespół otrzymał nagrody pieniężne w wysokości 300 zł, a zwycięski wieniec 500 zł. - Jestem pod wrażeniem wszystkich pięknych wieńców i bardzo
dziękuję ich twórcom za przygotowanie ich zgodnie z dożynkową tradycją. Piękne jest to, że w gminie Masłów potrafimy
kultywować tradycję właśnie w taki sposób, dzięki czemu jesteśmy razem – podkreśla wójt Tomasz Lato.
MODLITWA W INTENCJI ROLNIKÓW
Po rozstrzygnięciu konkursu rozpoczęła się modlitwa w intencji mieszkańców gminy Masłów i
podziękowaniu za tegoroczne plony. Mszę świętą
odprawił ks. Piotr Motyka, który w swojej homilii
nawiązywał do rolniczego trudu i owoców, jakie
daje ziemia. Po modlitwie złożono kwiaty pod
pomnikiem św. Jana Pawła II w imieniu rolników
i samorządowców uczynili to starostowie Halina
Michcik z Mąchocic Kapitulnych i Edward Mazur
z Woli Kopcowej, wójt Tomasz Lato, Sylwester
Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy oraz zaproszeni goście Henryk Milcarz, radny Sejmiku,
prezes Wodociągów Kieleckich oraz Michał Warszawski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach. Warto dodać, że
wieniec Nowych Masłowianek, który reprezentował Gminę Masłów, podczas Dożynek Powiatowych w Łagowie, zajął drugie miejsce.
Wojciech Purtak

Starostowie Dożynek Gminnych

Nowe Masłowianki przygotowały najpiękniejszy wieniec.

Kurier Masłowski
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Kolejne dotacje dla naszej gminy

Projekty zainicjowane przez mieszkańców
będą realizowane
Utworzenie siłowni zewnętrznej w Masłowie Drugim i zakup wyposażenia dla nowej strażnicy OSP Wola Kopcowa
będą możliwe dzięki dofinansowaniu przyznanemu Gminie Masłów przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Kolejna dobra wiadomość związana z pieniędzmi, jakie Gmina Masłów otrzyma z budżetu Województwa Świętokrzyskiego
w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”,
na realizację dwóch projektów: doposażenia nowej strażnicy OSP
w Woli Kopcowej oraz utworzenie siłowni napowietrznej w Masłowie Drugim.

wioślarz. Co ważne będzie to miejsce rekreacji nie tylko mieszkańców sołectwa Masłów Drugi, ale również okolicznych miejscowości. Siłownia będzie bezpieczna i przeznaczona zarówno dla osób
dorosłych jak i dla młodzieży oraz dzieci powyżej 10 roku życia.
Dofinansowanie wynosi dokładnie 9069,91 zł (40,53 %), natomiast
wkład własny 13307,45 zł.

NIE TYLKO DLA DRUHÓW

UMOWY PODPISANE

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kopcowej zostanie doposażona w: projektor, stół i krzesła. Zakupiony sprzęt będzie służył do prowadzenia szkoleń, ćwiczeń, a także do dokładniejszej
analizy działań ratowniczych. A co za tym idzie, przyczyni się do
podniesienia umiejętności strażaków oraz umożliwi wzrost bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa oraz całej gminy. Co ważne
z nowego wyposażenie skorzysta również młodzież, członkowie
stowarzyszeń czy przedsiębiorcy. W celu doposażania strażnicy
Gmina pozyskała niemal 3,5 tys zł (78,82 %), natomiast wkład własny wynosi nieco ponad 920 zł.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się na terenie Ośrodka
Twórczości Ludowej w miejscowości Sędek, w gminie Łagów. Wójt
gminy Łagów Paweł Marwicki gościł Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa, Michała Godowskiego, starostę kieleckiego
i Bogdana Gieradę, członka Zarządu Powiatu Kieleckiego. Gminę
Masłów reprezentowali: wójt Tomasz Lato oraz skarbnik Małgorzata Kumór. Przy podpisaniu umowy towarzyszyli Renata Samiczak,
sołtys Masłowa Drugiego i członkini Stowarzyszenia „Wspólnie dla
Tradycji” oraz Paweł Kopacz, naczelnik OSP Wola Kopcowa. - Cieszę się, że zarówno wyposażenie strażnicy jak i budowa siłowni to
zasługa projektów zainicjowanych przez mieszkańców naszej gminy. W przypadku strażnicy byli to druhowie OSP Wola Kopcowa,
a siłowni Stowarzyszenie „Wspólnie dla Tradycji”. To dowód na to,
że wspólne i zgodne działanie przynosi społeczności naszej gminy
wspaniałe efekty – mówi wójt Tomasz Lato. Co ważne oba projekty
zostaną zrealizowane najpóźniej do 31 października 2017 r.
WP

DLA DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY
Aktywne miejsce spotkań powstanie w Masłowie Drugim.
W ramach projektu zostanie przygotowany teren pod siłownię oraz
zamontowane zostaną poszczególne elementy. Będą to: orbitrek+
narciarz, wyciąg górny+ krzesło; prasa nożna + wahadło; twister +

Podpisania umów reprezentacji Gminy Masłów gratulowali m.in. Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa
oraz starosta kielecki Michał Godowski.
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Kurier Masłowski

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego
oraz jubileusz 30-lecia w Szkole Podstawowej
w Mąchocicach-Scholasterii
Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii miał niezwykły charakter. Z udziałem wielu gości odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/2018 połączona z jubileuszem 30-lecia szkoły.
4 września 2017 roku to data, która na pewno zapisze się w
historii placówki. Uroczyste obchody rozpoczęto od mszy świętej
odprawionej w kościele parafialnym w Brzezinkach. Modlitwie
przewodniczył biskup Marian Florczyk. W swojej homilii odwoływał się do przypowieści o skale odnosząc ją do szkoły i relacji
pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. O wyjątkową
oprawę mszy św. zadbali uczniowie z klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Po modlitwie wszyscy
przejechali do hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii.

SZKOŁA SYMBOL
Gości witała dyrektor Joanna Broniek. - Ta szkoła to symbol
wszystkich placówek, które trwają i wychowują kolejne pokolenia – mówiła wspominając nie tylko pierwszy dzwonek, który zabrzmiał w nowej szkole dokładnie 1 września 1987 roku, kiedy
to naukę rozpoczęło 150 uczniów, ale również walkę o szkołę,
kiedy w 2001 roku groziło jej zamknięcie. Jubileuszowe akcenty
przenikały się z akcentami związanymi z wojewódzką inauguracją roku szkolnego. - Rozpoczynamy w szkołach rok dobrej zmiany – mówił Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Zaznaczał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zrobiło wszystko,
by szkoły były przygotowane do startu w nowy rok, który oznacza wiele zmian związanych z wygaszeniem gimnazjów. Kurator
mówił również o dodatkowych pieniądzach przeznaczonych na
doposażanie szkół oraz szykowanych przez rząd podwyżkach
pensji dla nauczycieli.

DOBRA PASSA
Z najlepszymi życzeniami dla uczniów i pracowników szkół
wystąpił Andrzej Bętkowski, wicewojewoda świętokrzyski. - Życzę, by ten rok był pełen sukcesów i radości, a wyzwania były źródłem satysfakcji – mówił wicewojewoda. W podobnym tonie wypowiadał się Michał Godowski, starosta kielecki. - Każdy patrzy na
ten rok z oczekiwaniami. Życzę dobrego roku, by plany wypadły
jak najlepiej – mówił.
Senator Krzysztof Słoń nie szczędził pochwał dla gospodarzy. - Trwa dobra passa gminy Masłów. Wczoraj spotykaliśmy się
na dożynkach wojewódzkich, a dziś na wojewódzkiej inauguracji
roku szkolnego. Trzeba się pokłonić społeczności gminy Masłów,
która widziała nie tylko mury tej szkoły, ale miejsce, gdzie będą
się wychowywać kolejne pokolenia Polaków – mówił senator. Życzenia składała również Renata Janik, doradca wiceprezesa Rady
Ministrów Jarosława Gowina, która odczytała list skierowany do
uczestników wydarzenia przez wicepremiera oraz przyjaciel szkoły Henryk Milcarz, radny Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich.
Pamiątkowe grawertony z podziękowaniami za edukację dzieci z
gminy Bodzentyn podarował wójtowi Tomaszowi Lato oraz dyrek-

Dyrektor Joanna Broniek otrzymała pamiątkowy grawerton
od Michała Godowskiego, starosty kieleckiego.

tor Joannie Broniek burmistrz Dariusz Skiba. Warto dodać, że 40
uczniów to mieszkańcy Wilkowa z sąsiedniej gminy.

TAKA POZOSTAŁA
Szczególne znaczenie miały wystąpienia przyjaciółek szkoły,
popularyzatorek twórczości Stefana Żeromskiego. Pisarka Barbara Wachowicz wspominała nauczycieli, dzięki którym powstała
nowa szkoła. Byli to Zofia Krogulec, Stanisław Mijas, Stanisław
Koza, Ryszard Zbróg. - To im zawdzięczamy, że ta szkoła stanęła.
Zosia Krogulec już bardzo chora pisała do mnie „Żyję tylko myślą o
pracy w nowej szkole, jeśli dożyję”. Dożyła tej chwili, kiedy wprowadziła dzieci z walącej chałupiny, w której śnieg im się sypał na
zeszyty. Doprowadziła dzieci do tej pięknej szkoły. Dzieci, które
kochały nauczycieli i nauczycieli, którzy kochali dzieci. Taka była

Pisarka Barbara Wachowicz wspominała nauczycieli, dzięki którym
powstała szkoła oraz dziękowała wójtowi Tomaszowi Lato za wspólne
działania na rzecz placówki.
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ta szkoła i taka pozostała – mówiła pisarka. Kazimiera Zapałowa,
kustosz honorowa dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach przywoływała słowa pisarza. - Żeromski pisał: „Jedyne co mnie jeszcze
nie męczy, to praca”. Życzę, żeby praca nigdy nie męczyła – mówiła. Co ciekawe wśród zaproszonych gości byli Hanna i Jerzy Sienkiewiczowie, prawnuki Henryka Sienkiewicza.

WSPÓLNOTA PONAD PODZIAŁAMI
Wójt Tomasz Lato, który przez wiele lat był dyrektorem SP w
Mąchocicach-Scholasterii zwrócił uwagę na atmosferę panującą w
placówce. - Tę szkołę tworzą szczególni ludzie. Przychodząc tu i
spotykając dyrektora Franciszka Domagałę spotkałem dobro i ojca,
który wprowadzał mnie jak kogoś, kto ma przejąć po nim służenie
dzieciom i ich rodzicom – mówił wójt. - Dziś szkoła jest przykładem wspólnoty ponad podziałami – dodał.

OJCZYZNA DUSZY
Na finał świętowania zaprezentowano widowisko o Stefanie
Żeromskim „Ojczyzna duszy” przygotowany przez zespół Czerwone Jagody pod opieką artystyczną Jadwigi Pedrycz i Ewy Staszewskiej. W rolę pisarza wcielił się Andrzej Sobierajski, aktor Teatru
Alternatywnego Ecco Homo, absolwent SP w Mąchocicach-Scholasterii. Za scenariusz widowiska odpowiadała Barbara Wachowicz. Obchody zakończyła premiera filmu o historii szkoły przygotowanego przez Daniela Kozłowskiego i Jakuba Kozłowskiego.
Wojciech Purtak

Formułkę otwarcia nowego roku szkolnego 2017/2018 wygłosił
kurator Kazimierz Mądzik.

W widowisku „Ojczyzna duszy” wystąpiły Czerwone Jagody.
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Imieniny Stefana z wyjątkowym jubileuszem
i premierą „Akwarelek świętokrzyskich”
Tegoroczne Imieniny Stefana zostaną w pamięci na długo. Kazimiera Zapałowa otrzymała srebrny Medal „Zasłużony
kulturze Gloria Artis”, a bard Piotr „Kuba” Kubowicz zaprezentował widowisko „Akwarelki świętokrzyskie” z udziałem
zespołów z terenu gminy Masłów.

Tradycyjnie już Imieniny Stefana rozpoczęły się od krótkiego podsumowania roku dotyczącego zmian na Żeromszczyźnie,
o których mówiła Krystyna Nowakowska, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie. Wspominała m.in. o ogrodzeniu Żeromszczyzny, zamontowaniu bram czy sukcesywnym,
ale drobnym uzupełnianiu wyposażenia dworku. W najbliższym
czasie dzięki wsparciu sponsorów zakupiona będzie m.in. złota
moneta wybita z okazji 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego.
GLORIA ARTIS DLA KAZIMIERY ZAPAŁOWEJ
Tegoroczne imieniny miały szczególny wymiar ze względu
na jubileusz świętowany przez Kazimierę Zapałową, kustosz honorową dworku Stefana Żeromskiego, która w tym roku obchodzi
50-lecia swojej pracy na rzecz popularyzacji zarówno twórczości
Stefana Żeromskiego jak i badania śladów pisarza i jego rodziny. Po przejściu na emeryturę po latach kierowania Muzeum Lat

Kustosz Kazimiera Zapałowa odznaczenie otrzymała z rąk wicewojewody
Andrzeja Bętkowskiej.

Pomysłodawcą widowiska był
krakowski bard Piotr „Kuba” Kubowicz.

Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach pani Kazimiera zajęła
się wyposażeniem ciekockiego dworku, w czym pomaga jej mąż
Andrzej Zapała. Z okazji jubileuszu Kazimiera Zapałowa została
odznaczona srebrnym Medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”
przyznanym przez Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa
narodowego. Uroczystość dekoracji medalem odbyła się na scenie
Szklanego Domu. Dokonał jej Andrzej Bętkowski, wicewojewoda
świętokrzyski, który nie szczędził słów uznania dla jubilatki. Kazimiera Zapałowa dziękując przypomniała słowa amerykańskiej
pisarki. - Maya Angelou powiedziała, że życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.
Mnie właśnie zaparło oddech. Opowiadać o mojej pracy i zamiłowaniu do Żeromskiego można mówić bardzo dużo. Cieszę się,
że moja wiedza mogła być tu tak pięknie wykorzystana – mówiła
pani Kazimiera. Z gratulacjami i pięknym bukietem kwiatów pospieszył wójt Tomasz Lato podkreślając ogromną rolę odznaczonej
na rzecz rozwoju ciekockiego dworku.

Na scenie zaprezentowali się utalentowani mieszkańcy naszej gminy.
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PREZENT Z GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Muzycznym i poetyckim prezentem dla solenizanta było widowisko „Akwarelki świętokrzyskie”. Pierwotnie planowane było
ono w amfiteatrze, jednak pogarszające się warunki pogodowe
zdecydowały o jego przeniesieniu na scenę Szklanego Domu.
„Akwarelki...” to projekt przygotowany przez Piotra „Kubę” Kubowicza, barda krakowskiej Piwnicy pod Baranami, który jest kompozytorem utworów do słów suchedniowskiego poety Jana Gajzlera.
Wiersze opisujące m.in. piękno Gór Świętokrzyskich w opracowaniu muzycznym Kubowicza okazały się być strzałem w dziesiątkę i
idealnie wpasowały się w klimat wydarzenia. Premierę poprzedziły
trwające nieco ponad dwa miesiące próby z zespołami z terenu
gminy Masłów. W projekcie udział wzięły: Zespół Pieśni i Tańca
Ciekoty, Dąbrowianki, Lubrzanka, dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Brzezinkach z babciami. Wszystkim towarzyszył zespół w składzie:
Łukasz Mazur, Kuba Mazur, Daniel Kozłowski, Sebastian Sipa oraz
gościnnie wirtuoz gitary Piotr Restecki. W spektaklu nie zabrakło
zarówno recytacji wierszy, jak i piosenek. Żywiołowo przyjęto
„Gdy czeremchy białe kwitną”, które wiele osób nuciło po zakończeniu koncertu. Za koordynację projektu odpowiadała Marzena
Michałowska-Kowalik ze Stajni Artystycznej Marcinków.
STEFANKA DLA WSZYSTKICH
Premierę „Akwarelek świętokrzyskich” oglądał komplet widzów. Wśród nich znaleźli się wyjątkowi goście, przyjaciele Żeromszczyzny: pisarka Barbara Wachowicz, Jacek Kowalczyk, dy-

Pisarka Barbara Wachowicz gratulowała udanego występu
Michalinie Rojek z SP w Brzezinkach.

rektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Henryk Milcarz, radny
Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich. Po zakończeniu części
oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na imieninowe ciasto czyli
tradycyjną stefankę.
Wojciech Purtak

Nowe fakty o Żeromskim
O warszawskich adresach Stefana Żeromskiego, ale
również historii dworu, w którym mieszkali Żeromscy
w Ciekotach można było porozmawiać podczas ciekawego spotkania, jakie odbyło się w ciekockim dworku.
Gościem spotkania z cyklu “O Żeromskim od A do Ż” była
dr Katarzyna Sobolewska, językoznawca, leksykograf, dialektolog, pracownik Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk,
współzałożycielka Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego. Opowiadała o warszawskich adresach Stefana Żeromskiego zachęcając
jednocześnie do wyprawy jego śladami po ścisłym centrum stolicy.
Przypomnijmy, że Żeromski wyjechał z Kielc, by w Warszawie rozpocząć studia weterynaryjne.

Spotkania “O Żeromskim od A do Ż” cieszą się od zawsze
sporym zainteresowaniem.

Kustosz Kazimiera Zapałowa oprowadzała po dworku
dr Katarzynę Sobolewską.

O młodym Stefanie
Podczas spotkania zaprezentowany został najnowszy siódmy
numer Zeszytu Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego zatytułowany “Młody Stefan Żeromski”. Znajduje się z nim zarówno artykuł
dr Katarzyny Sobolewskiej jak i tekst Kazimiery Zapałowej, honorowej kustosz dworku Stefana Żeromskiego przedstawiający nowe
fakty dotyczące wczesnej biografii pisarza i dzieciństwa spędzonego w Ciekotach. Kazimiera Zapałowa dotarła do dokumentów
dzięki, którym możemy dowiedzieć się wielu faktów dotyczących
np. pierwszych właścicieli dworu, w którym później mieszkała
rodzina Żeromskich. Zeszyty Stowarzyszenia są do nabycia w CE
Szklany Dom w Ciekotach.
WP
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Z Dworku Żeromskich (9)

POKÓJ STEFANA
Znajdował się we wschodniej części dworku, z oknem na staw i Łysicę, co pozwalało
wrażliwemu młodzieńcowi podziwiać „cudnobarwne mgły świtu”, „różowe wschody słońca” i wieczory ze „srebrnobiałym
księżycem kąpiącym się w wodzie”.
Pokoik był niewielki, skromny, wykorzystywany przez Stefana głównie w miesiącach wakacyjnych, w ferie świąteczne
oraz na początku maja, gdy w gimnazjum rozpoczynały się matury, a młodsze
klasy miały dni wolne na indywidualną domową naukę.
Co w nim było? Łóżko, nocna szafka, stolik, krzesło, etażerka z książkami i zeszytami, kufer z bielizną, wieszak na odzież,
na nim mundur szkolny, obok tornister.
Może jeszcze skrzynia, skóry ocieplające
podłogę, kilim załóżkowy. Z pewnością na
ścianach wisiały przybory i trofea myśliwskie (o czy szerzej w jednym z poprzednich artykułów), może też jakieś obrazy,
portrety, fotografie.
Było to miejsce nocnego wypoczynku,
lektury, intensywnej pracy umysłowej
młodzieńca. Tu Stefan pisał „Dzienniki”,
pierwsze wiersze, dramaty, powieści, które u schyłku życia nazwał „chybionymi” i
„źle zbudowanymi”. Ale przecież od czegoś trzeba było zacząć… On właśnie w
Ciekotach rozpoczynał pisarską drogę.
Gdy przystępowaliśmy do urządzania
tego pokoju, okazało się, że zdobycie
niektórych przedmiotów z epoki jest po
prostu niemożliwe. Ot, choćby drewniany
zasuwkowy piórnik czy mundur szkolny.
Trzeba było – wzorem muzeów biograficznych – wykonać kopie, opierając się na

pamiętnikarskich opisach
i ikonografii.
Łóżko, etażerkę, kufer dostaliśmy od przyjaciół, ale –
prawdę mówiąc – w stanie
katastrofalnym, wymagającym dogłębnej renowacji.
Na szczęście w tych sprawach okazał się pomocny
nie tylko Zbigniew Szustak
z Muzeum Narodowego,
ale i Roman Kołomański
– sołtys i mistrz stolarski
w Ciekotach, który na mą
prośbę czyścił, sklejał, uzupełniał, politurował. Meble
nie tylko odzyskały dawną funkcjonalność, ale powiększyły swą
urodę dzięki indywidualnie wykonanym
naszczytnikom (zleciłam ich wyrzeźbienie
Mariuszowi Świerczyńskiemu z Odrowążka). Szczególnie ten na etażerce z herbem
Jelita, którym legitymował się ród Żeromskich, godny jest uwagi.
Udało mi się też kupić stylowy, dziewiętnastowieczny stół do pracy, na którym
umieściłam lampę naftową, mosiężny
kałamarz, suszkę, naczyńko na ołówki,
marmurową podstawkę pod obsadki, pudełeczko ze stalówkami, piórnik, fotografię Ludwiki Dunin Borkowskiej – pierwszej
miłości Stefana. Są tu jeszcze dziewiętnastowieczne podręczniki, zeszyty, replika
autografu pierwszego tomiku „Dzienników” z ciekockimi zapisami zdarzeń.
Zgrabną klasycystyczną szafkę nocną
z blatem z karraryjskiego marmuru (po
konserwacji) podarował w dzień „Imienin Stefana” w 2013 roku
ówczesny wójt Masłowa
Ryszard Pazera. Mogłam
na niej umieścić dziewiętnastowieczne
wydanie
„Konrada Wallenroda”, pochodzące z mojego domu
rodzinnego, obok mosiężny
lichtarz ze świecą. Na ścianach powiesiłam reprodukcję rysunku Michała
Elviro Andriollego „Klasztor na Świętym Krzyżu”,
medaliony Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki – podziwianych,
czczonych przez młodego
Żeromskiego.

Jest jeszcze kopia na płótnie obrazu Józefa Chełmońskiego „Napad wilków”, są
hafty (którym poświęcę osobny tekst),
fotografie kolegów szkolnych – tych tylko,
którzy gościli w ciekockim dworku (piszę o
nich więcej w publikacji „Rodzinne konterfekty i pamiątki ikonograficzne w Dworku
Żeromskich w Ciekotach”); podłogi ocieplają baranie skóry, ściany wełniane kilimy. Na wieszaku w rogu pokoju widzimy
mundur gimnazjalisty, ufundowany przez
GOKiS Masłów.
I jeszcze tornister. Kilkuletnie poszukiwania takowego w antykwariatach, wśród
znajomych, na giełdach staroci, a także
na Allegro spełzły na niczym. Próby zlecenia kaletnikom wykonania rańca indywidualnego, podejmowane przez Krystynę Nowakowską a później przez mnie,
zakończyły się fiaskiem. Sprawą próbowałam też zainteresować rzemieślników
– plastyków pracujących w teatrach. Bez
rezultatu. Niezawodną – i tym razem –
okazała się rodzina. Moja bratowa Małgorzata Stolarczyk, gdy jej wspomniałam
o problemie, wyszukała na strychu swojego warszawskiego domu stareńki, mocno sfatygowany tornister z dobrej skóry
bydlęcej. Z renowacją sobie poradziłam
– mam wśród konserwatorów niezawodnych przyjaciół, oni potrafią wszystko
prawie. Wiosną 2016 roku umieściliśmy
odnowiony eksponat we dworze.
Dziś, gdy wchodzę do pokoju Stefana, z
serdecznością myślę o osobach, które
swymi większymi czy maleńkimi darami
przyspieszyły urządzenie locum. Byli to
(poza wyżej wymienionymi): Adam Massalski, Elżbieta Sikorska, Irena Stolarczyk,
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Jadwiga Tomczyk, Jan Chmielewski, Jan
Stawowczyk, Tomasz Łukaszczyk, Danuta
Helińska, Krystyna i Kazimierz Skowronowie, Joanna Kwiecień, Elżbieta Aleksander,
Radosław Nowakowski, Anna Studzińska,
Sławomir Micek.
Gwoli ścisłości muszę jeszcze wspomnieć,
że w ostatnie ciekockie wakacje, Stefan
czując się nieco skrępowany obecnością
w domu macochy – czasem też jej siostry
i szwagra – urządził sobie w starym spichlerzu letni pokoik i tam często nocował.
Piszę o tym więcej w 7. numerze „Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” w Warszawie w szkicu historyczno-literackim „Ciekoty i Stefan Żeromski”.
kustosz Kazimiera Zapałowa

Rodzinna zabawa
na festynie dwóch sołectw
Mnóstwo osób bawiło się w Brzezinkach na Pikniku Rodzinnym, który odbył się na miejscowym boisku.

Festyn zorganizowano dzięki współpracy sołectw Barcza i Brzrzinki.

PIOSNKA ROLNIKA.
_________
Plonuj, plonuj, ziemio stara!
Ródź mi, matko, ródź!
Oto moja pszenna miara:
Zwróć z nasypką, zwróć!
Może, ziemio moja droga,
Dasz mi cierń i głóg…
Jednak śmiało, w imię Boga!
Wpuszczam w ciebie pług…
Orzę z końca aż do końca,
Mego łanu grzbiet,
Ode wchodu aż po słońca
Zachód – orzę het!...
Tyż mi nagródź, ziemio matko,
Mój tak krwawy trud…
Niech, gdy ciężkie przyjdzie latko,
Dach mój minie głód!

Mimo kapryśnej pogody i niesprzyjającej niskiej temperatury mieszkańcy Barczy
i Brzezinek nie zawiedli i licznie stawili się
na boisku w Brzezinkach, by wspólnie bawić się podczas pikniku otwierającego letni
sezon. Dzięki inicjatywie pań działających
w zespołach Barczanki i Brzezinianki oraz
Stowarzyszeniu “Wspólnie dla tradycji” na
czele z prezes Zofią Kowalczewską zorganizowano wydarzenie, które jeszcze długo
będzie wspominane w obu sołectwach.
Aktywne panie wspierane przez radnego
powiatowego Mariana Zarzyckiego, mieszkańca Brzezinek, przygotowały mnóstwo
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Nie zabrakło
ciekawych konkursów z nagrodami zarówno dla dużych i małych. Panie zadbały
również o pyszne jedzenie i ciasta, które
stały się już sołecką wizytówką Brzezinek
i Barczy. O bezpieczeństwo i porządek zadbali druhowie z OSP Brzezinki na czele
z radnym i prezesem Andrzejem Januchtą.

Kultywowanie tradycji
Cieszę się, że mieszkańcy rozpoczynają wakacje właśnie podczas pikniku,
który tak dużą rolę przykłada do kultywowania tradycji i zacieśniania rodzinnych
więzi. To doskonały przykład tego, jak
można ze sobą współpracować i osiągnąć
bardzo dobry efekt – mówi wójt Tomasz
Lato. W bloku artystycznym wystąpili:
uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach, Andrzej i Przyjaciele, Dąbrowianki,
Dolinianki, KGW Lubrzanka z Mąchocic
Kapitulnych, Klub Seniora z Masłowa, który
zaprezentował pełen humoru występ, rozbawiając nim wszystkich gości i oczywiście
Barczanki i Brzezininaki. Na zakończenie
wszyscy bawili się podczas koncertu zespołu Audyt. Piknik rodzinny był współfinansowany ze środków Gminy Masłów.
WP

Plonuj, plonuj, ziemio stara!
Ródź mi, matko, ródź!
Oto moja pszenna miara:
Zwróć z nasypką, zwróć!...
Stefan Żeromski.
Ten pierwszy publikowany w sierpniu 1882
roku (a więc 135 lat temu) wiersz Stefana
Żeromskiego powstał w Ciekotach.
Replikę czasopisma „Przyjaciel Dzieci”,
w którym utwór został zamieszczony,
oglądać można w Dworku Żeromskich
dzięki bezinteresownej pomocy Agnieszki Tumiłowicz, Kazimierza Kokowskiego,
Jerzego Zapały i Radosława Nowakowskiego.
K.Z. i A.P.
Podczas imprezy zorganizowano wiele ciekawych konkursów
m.in. bieg w workach.
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WAK ACWJYPEEŁNIONE MNÓSTWEM
CIEK AWYCH ZAJĘĆ

Tegoroczna oferta wakacyjna w placówkach Gminy Masłów była bardzo bogata. Charakteryzowała ją przede wszystkim
różnorodność.
Wakacyjne świetlice
W wakacje świetlice były czynne w godzinach przedpołudniowych.
Grupa dzieci i młodzieży korzystających z oferty GOKiS wyjechała do Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, gdzie uczestniczyła w
bardzo ciekawych warsztatach z cyklu „Podróże dookoła świata”.
Wyjazd poświęcony był kulturze Chin, a dzieci uczyły się m.in.
chińskiej kaligrafii. Ciekawe zajęcia odbywały się m.in. w świetlicy
w Wiśniówce. Poprowadził je fotograf Łukasz Zarzycki. Warsztaty
dotyczyły zarówno części teoretycznej jak i praktycznej, w której
wykonywano zdjęcia portretowe, na tapecie była fotografia otworkowa i krajobrazowa. Jak zwykle smacznie było na zajęciach w
świetlicy w Dąbrowie, gdzie przygotowano m.in. gofry. W świetlicach w Barczy i Dolnie Marczakowej odbywały się m.in. Turnieje Gier i Zabaw, które cieszyły się
sporym zainteresowaniem. W Ciekotach dzieci np. piekły pizzę oraz budowały kapsułę czasu. Wakacje zakończyła wycieczka,
w której udział wzięły dzieci ze wszystkich świetlic. Uczestnicy zajęć odwiedzili Centrum Geoedukacji w jednym z kieleckich
rezerwatów geologicznych- na Wietrzni.
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Placówka Wsparcia Dz
iennego “Promyczek”
W sierpniu odbywały się
zajęcia w Placówce Ws
parcia Dziennego “Promyczek” w Woli Kopco
wej. Każdego dnia na dzi
eci w wieku od 7 do
13 lat czekało mnóstwo
atrakcji. Były zajęcia wy
jazdowe m.in. do kina,
kręgielni, bawialni, muzeu
m czy rajd pieszy. Odbyw
ały się spotkania z
policją pod hasłem “Be
zpieczne wakacje”. Nie
zmienną atrakcją było
nocowanie w “Promycz
ku”. Tym razem placów
ka zmieniła się w wielką
dżunglę z ogromnymi liść
mi, drzewami, a nawet
dzikimi zwierzętami.
Za przygotowanie dekora
cji odpowiadali uczestnic
y półkolonii. Nie zabrakło również wakacyjn
ej wycieczki, której miejs
ce wybrali uczestnicy
zajęć. Na finał wakacji
wszyscy pojechali do kra
kowskiego zoo.

Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie
Na wakacyjną nudę nie narzekali też młodzi czytelnicy. Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie wraz z filiami w Wiśniówce
i Mąchocicach Kapitulnych zaprosiła na wiele ciekawych zajęć.
Odbywały się one przez cały lipiec. Dzieci brały udział m.in.
w warsztatach plastycznych m.in. z masą solą czy turnieju gier
planszowych. Były łamigłówki, gry i zabawy ruchowe również
na świeżym powietrzu Przez całe wakacje trwała akcja „Zabierz
książkę” na wakacje, w której wyłaniano najlepszych wakacyjnych czytelników. Laureatów poznaliśmy na początku września.

WP
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Buskie Spotkania z Folklorem
z naszymi zespołami
Piękna letnia pogoda oraz entuzjastyczna publiczność
towarzyszyły wykonawcom muzyki ludowej, finalistom tegorocznych Buskich Spotkań z Folklorem.
Muszla koncertowa w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica
w Kielcach od godzin przedpołudniowych rozbrzmiewała tańczonymi i śpiewanymi oberkami, polkami i mazurkami.
Nasi na podium
Do tegorocznego koncertu finałowego zaproszeni zostali: soliści, kapele, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły śpiewacze. Bardzo
dobrze zaprezentowały się w tym roku zespoły z gminy Masłów.
W kategorii „Zespoły pieśni i tańca”, trzecie miejsce zdobył ZPiT
Ciekoty, natomiast w kategorii „Zespoły śpiewacze”, drugie miejsce zdobyły Dąbrowianki. Gratulacje oraz pamiątkowe dyplomy
wręczyli naszym zespołom wójt Tomasz Lato oraz Krystyna Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.
Było smacznie
Imprezie towarzyszył kiermasz tradycyjnej żywności przygotowany przez członków Sieci Nasze Kulinarne Dziedzictwo Świętokrzyskie oraz stoiska z rękodziełem ludowym. Aż 56 produktów,
przygotowanych przez osoby prywatne, koła gospodyń wiejskich
oraz członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie znalazło się w Finale Wojewódzkim XVII Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który został rozstrzygnięty
również tego samego dnia.
RED
Na scenie w kieleckim parku zaprezentowały się Dąbrowianki
oraz Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty.

Z Brzezinek na Węgry
Na zaproszenie burmistrza zaprzyjaźnionej gminy Börcs Roberta Racza panie z Koła Gospodyń Wiejskich Brzezinianki odbywały czterodniową wizytę na węgierskiej ziemi.
Panie spotkały się między innymi z tamtejszymi gospodyniami,
aby wspólnie podzielić się swoimi doświadczeniami z codziennej,
społecznej działalności. W ramach wizyty został zorganizowany
koncert śpiewaczy obu zespołów oraz „Festiwal smaków”, na który
polskie gospodynie przygotowały tradycyjne, regionalne potrawy
w postaci pierogów z mięsem i grzybami, żurek z kiełbasą, swojskie
wędliny i różnego rodzaju ciasta. Na węgierskim stole przeważały
ostro doprawione gulasze, ich tradycyjna, wyśmienita zupa owocowa bazująca na sezonowych owocach oraz pogacze – słone ciastka
podawane ze skwarkami. Nie zabrakło również wycieczek do najbardziej ciekawych miejsc nie tylko gminy Börcs. Przypomnijmy,
że współpraca z węgierską gminą Börcs została nawiązana w 2004
roku przez ówczesnego wójta Włodzimierza Koronę i kontynuowana przez kolejnego wójta Ryszarda Pazerę. Nadal tradycje współpracy i wymiany różnych grup społecznych prowadzi obecny wójt
Tomasz Lato, który towarzyszył Brzeziniankom.
MB

Brzezinianki na Węgrzech reprezentowały naszą gminę.
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Ziemniaki można było jeść wprost z ogniska!
Pieczone
ziemniaki
wprost
z ogniska, mnóstwo konkursów,
występy naszych artystów i świetna zabawa. Tak było podczas
Święta Pieczonego Ziemniaka
w Dolinie Marczakowej.
Nie zawiedli się wszyscy ci, którzy
w sobotnie popołudnie i wieczór bawili się w Dolinie Marczakowej. Już po raz
szósty odbywało się świętowanie wokół
ognisk z pieczonymi ziemniakami. - To
wydarzenie, które organizujemy z pomocą
mieszkańców sołectwa oraz naszych przyjaciół, którzy chętnie odpowiadają na nasze
prośby, kiedy słyszą o Święcie Pieczonego
Ziemniaka. Bardzo im za to dziękujemy –
mówi Janusz Obara, sołtys Doliny Marczakowej, radny gminny. - Warto pamiętać, że
święto z ziemniakiem w roli głównej było
pierwszym wydarzeniem w naszej gminie,
którego inicjatorami byli mieszkańcy. Później pojawiły się kolejne inicjatywy, a Święto Pieczonego Ziemniaka stało się imprezą
znaną nie tylko w gminie, ale również poza
nią i z powodzeniem przyciąga wielu sympatyków – mówi wójt Tomasz Lato.
Po pierwsze bezpieczeństwo
W sobotnie popołudnie wiele działo
się na scenie. Zaśpiewały trzy pokolenia
pań z Doliny Marczkowej: Dolinianki Seniorki, Dolinianki oraz Dolinianeczki nowy
dziecięcy zespół tworzony przez córki pań
z zespołu Dolinianki! Gościnnie wystąpili:
Andrzej i Przyjaciele, Nowe Masłowianki, Barczanki i Brzezinianki. Tegoroczne
święto oprócz części rozrywkowej miało
również wymiar edukacyjny. Szczególną
uwagę zwracano na bezpieczeństwo. Widowiskowy pokaz zaprezentowali druhowie ochotnicy na czele z Piotrem Zegało,
prezesem Zarządu Gminnego OSP, radnym
gminnym. Swoje stanowisko mieli również

Na scenie było między pokoleniowo, wystąpiły Dolinianki Seniorki, Dolinianki
i po raz pierwszy Dolinianeczki.

policjanci oraz KRUS, gdzie można było
otrzymać ciekawe publikacje oraz foldery.
Zwijali asfalt i zbierali ziemniaki
Jak przystało na wydarzenie w Dolinie Marczakowej publiczność mogła wziąć
udział w ciekawych konkursach. Na czas
zbierano ziemniaki, a nawet zwijano asfalt.
W tej konkurencji najlepsi okazali się Renata Janik, doradca wicepremiera Jarosława
Gowina oraz Leszek Walczyk, wiceprezes

Nie brakowało ciekawych konkurencji m.in. zwijania asfaltu na czas.

Zarządu Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach. Wśród gości byli również m.in. Józef Szczepańczyk, członek Zarządu Powiatu, Henryk Milcarz, radny Sejmiku, prezes
Wodociągów Kieleckich, Joanna Broniek,
dyrektor SP w Mąchocicach-Scholasterii,
Zbigniew Długosz, dyrektor SP w Brzezinkach oraz Tomasz Zbróg, dyrektor Totalizatora Sportowego Oddział Kielce, który
był partnerem wydarzenia. - Totalizator
Sportowy, właściciel marki LOTTO, od
wielu już lat wspiera polską kulturę, także
w tych obszarach w których związana jest
ona z lokalnymi tradycjami. Dlatego też
postanowiliśmy zostać partnerem święta
w Dolinie Marczakowej. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych województwa świętokrzyskiego,
a głównym założeniem jest promowanie
tradycji i kultury regionu świętokrzyskiego
– mówił Tomasz Zbróg
Regionalne potrawy
Co ciekawe z festynu nikt nie wyszedł głodny. Oprócz tego, że przez cały
czas trwania imprezy można było zjeść
ziemniaka wprost z rozgrzanego ogniska,
to o podniebienia uczestników pikniku
zadbały Dolinianki. Na swoim stoisku serwowały regionalne potrawy oraz pyszne
ciasta.
WP

29

Kurier Masłowski

Stypendia dla 36 najzdolniejszych uczniów
To było znakomite rozpoczęcie
wakacji. Poznaliśmy laureatów stypendiów Wójta Gminy Masłów.
Tuż po zakończeniu roku szkolnego
w Szklanym Domu w Ciekotach spotkali się
najlepsi uczniowie mieszkający w gminie
Masłów, ich rodzice, dyrektorzy szkół i wychowawcy. Co ważne stypendia otrzymali
nie tylko uczniowie szkół z terenu gminy,
ale również najzdolniejsi mieszkańcy uczący się w szkołach, których obwód szkolny
obejmuje teren Gminy Masłów. Już zgodnie
z tradycją uroczystość rozpoczął widowiskowy polonez w wykonaniu absolwentów
Zespołu Szkół w Masłowie, których przygotowała nauczycielka Beata Nowakowska.
Odtańczono go w foyer Szklanego Domu.
Uczniowie zostali nagrodzeni wielkimi brawami oraz różami.
Do najlepszych
Uroczystą galę poprowadziła Irena
Kundera, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Woli Kopcowej. Co ważne, aby
otrzymać stypendium uczniowie podstawówek musieli osiągnąć średnią ocen 5,6,
a uczniowie gimnazjum 5,3. Stypendium
wynosi dla uczniów podstawówek 600 zł,
a gimnazjów 700 zł. Każdego ze stypendystów przedstawiał jego wychowawca
wspierany przez dyrektora szkoły. Symboliczny stypendialny zwój przewiązany czerwoną wstęgą wręczał wójt Tomasz Lato.
Bardzo ważne jest to, żeby w każdej grupie
były osoby, które będą wzorem do naśladowania. Tacy, którzy będą najlepsi, bo to do

STYPENDYŚCI WÓJTA GMINY MASŁÓW ZA ROK SZKOLNY 2016/2017
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie:
Julia Kasperek, Julia Brożyna, Konrad Niebudek, Maria Pedrycz, Aleksandra Nizińska,
Michał Terelak, Dominika Rzadkowska, Karol Doleziński, Mateusz Kuzka, Aleksandra Janik
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Masłowie:
Klaudia Błaszczyk, Diana Samiczak, Dziyana Dzimitrova, Kamil Kasperek, Bernadetta Grzegolec, Bartłomiej Zieliński, Bartosz Ksel
Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych:
Konrad Nowak, Alicja Ryś, Gabriela Śledzik, Wiktor Janecki, Daria Karyś
Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych:
Anita Cichońska, Julia Stępień, Oliwia Łakomiec
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach - Scholasterii:
Alan Bogdan, Maria Kołomańska, Julia Przydatek, Stachura Seweryn
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach:
Michalina Rojek, Nina Pawelec, Julita Januchta, Wiktoria Różyc, Aleksandra Zielińska
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kielcach:
Milena Chanc
Gimnazjum Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Og. Nr 6 w Kielcach:
Karolina Węgrzyn
was będą chcieli dorównywać wasze koleżanki i koledzy – mówił wójt. Podkreślał
również znaczącą rolę współpracy szkoły
i domu w procesie edukacyjnym.
Wspólna integracja
Szczególny wymiar spotkanie nabierało również dzięki obecności rodziców

najlepszych uczniów, którzy zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi. Na finał dla
wszystkich wystąpiło 10 zespołów ze szkół,
wśród nich laureaci Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Turystycznej, Tup Tup Dance i Kinga Pietrzak. Spotkanie zakończył
wspólny poczęstunek.
Wojciech Purtak

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie miała najwięcej stypendystów.
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Przed sezonem w Brzezinkach

Kolejny sprzęt w siłowni
Wielofunkcyjna bramka do ćwiczeń zasiliła wyposażenie siłowni w Brzezinkach.
Siłownia jest miejscem, w którym spotykają się mieszkańcy
gminy Masłów dbający o kondycję fizyczną. W szczycie sezonu,
czyli jesienią i na wiosnę z siłowni regularnie korzysta ok. 70 osób.
Obecnie trwa wakacyjna przerwa, ale opiekunowie siłowni dbają
o to, aby od września miejsce to tętniło życiem i przyciągało młodzież i dorosłych z całej gminy. Właśnie zamontowano wielofunkcyjną bramkę do ćwiczeń, którą zakupiono z pieniędzy przeznaczonych przez mieszkańców Brzezinek z funduszu sołeckiego,
wspartą dotacją z Urzędu Gminy.
Pozytywny test
Pierwszym który przetestował nowe urządzenie był jeden
z opiekunów siłowni Wojciech Haba. – Dbamy o to, żeby siłownia było coraz bardziej nowoczesna i przyciągała jak najwięcej
miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu. Przetestowałem
nowy sprzęt i myślę, że wszyscy jego użytkownicy będą bardzo
zadowoleni – mówił. Z roku na rok w siłowni w Brzezinkach jest
coraz więcej sprzętu, dzięki któremu zajęcia w niej nie są monotonne i każdy znajdzie coś dla siebie. Siłownia będzie czynna od

Bramkę do ćwiczeń prezentuje Wojciech Haba,
jeden z opiekunów siłowni.

września dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Dostęp do siłowni jest bezpłatny.
Mateusz Fąfara

Szybki w sporcie, zdolny w kuchni

Jacek Gałka prezentuje swoją koszulkę
z kadry narodowej oraz medale zdobyte
podczas wielu zawodów. Każdy z nich ma
wyjątkowe miejsce w jego pokoju.

Jacek Gałka jest wyjątkowym sportowcem. Od lat pokonuje przeciwności losu i osiąga sukcesy, z
których dumni są jego najbliżsi.
To historia, która może być świetnym
motywatorem dla wszystkich sportowców,
ale nie tylko. Jacek Gałka ma 34 lata, mieszka w Domaszowicach. Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym nie przeszkodziło mu w osiągnięciu sukcesów, o których
jego pełnosprawni rówieśnicy mogą tylko
pomarzyć. - Jacek jest uparty i dzięki temu
pokonuje przeciwności losu. Już od dziecka
wbrew teorii lekarzy, że nie osiągnie w pełni
sprawności fizycznej nauczył się nawet jeździć na łyżwach – opowiada z uśmiechem
Anna Gałka, mama Jacka. Zamiłowanie do
sportu kiełkowało w nim już od najmłodszych lat. Jako dziecko trafił na zajęcia

Warsztatu Terapii Zajęciowej, które kontynuuje do dziś. Obecnie działa w grupie kuchennej, w której jest jednym z najlepszych
kucharzy! - Nauczyłem się gotować w domu
i bardzo dobrze czuję się w kuchni. Bardzo
lubię przygotowywać jajecznicę, placki i zapiekanki z cukinii – opowiada Jacek.
Boisko za stodołą
Kieleckie WTZ to jednak nie tylko
kuchnia. Jak podkreśla mama, jej syn trafił na
wspaniałych wychowawców, potrafiących
odkryć w nim pasję. Najważniejsza pozostaje ta związana ze sportem. Rozmawiamy
w pokoju Jacka, w którym główne miejsce
zajmują medale oraz puchary zdobyte na
wielu zawodach. Wszystko zaczęło się od
gry piłkę nożną na dużym boisku tuż za
stodołą. - Wychowawczyni Edyta Kasprzyk
odkryła w nim pasję jako pierwsza. Jesteśmy
jej bardzo wdzięczni – opowiada pani Anna.
Szybko okazało się, że najlepiej radzi sobie
we wszystkich dyscyplinach lekkoatletyki.
Problemów nie sprawiają ani pływanie, ani
bieganie, a tym bardziej już tenis i badminton. Co ciekawe bez zadyszki przebiega nawet 100 metrów! - Jako sportowiec nie ma
żadnych problemów. Jest szybki w sporcie i
zdolny w kuchni – dodaje mama.
Z Kryształkami
Jacek najbardziej dumny jest ze swojej drużyny Kryształki, z którą sięgał po
wiele nagród. Na swoim koncie ma m.in.
podwójne złote medale w badmintonie na
Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych – Trzcianka 2005 czy
udział w Mistrzostwach Polski Olimpiad
Specjalnych w Bydgoszczy 2014. W tenisa

stołowego ostatni medal zdobył w Trzciance w 2016 roku, gdzie wywalczył trzecie
miejsce indywidualnie. Obecnie trenerką
Jacka jest Iwona Gałęcka. Już od września
czekają go kolejne treningi i jesienne zawody. - W jeden dzień się sprawdzam, a
w drugi walczę o medale. Mam taką motywację, żeby jechać, żeby zwyciężyć – opowiada Jacek o swoich startach w zawodach
tenisa stołowego.
Z orzełkiem na piersi
Największą pasją Jacka jest piłka nożna. Z powodzeniem gra w futsal w drużynie
Sokół Kielce dla osób niepełnosprawnych,
prowadzonej przez Towarzystwo Sportowe Sokół Kielce. Na początku tego roku
otrzymał powołanie do narodowej drużyny czyli reprezentacji Polski 35+ (w której
mogą grać już 34-latkowie). Wraz z reprezentacją wziął udział w turnieju w Londynie. - Najważniejszy był dla mnie „Mazurek Dąbrowskiego” z orzełkiem na piersi.
Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś spotkać
z Robertem Lewandowskim – mówi. Jak
podkreśla trener Tomasz Porwet, powołanie Jacka do drużyny było naturalne. - Jest
bardzo sprawnym zawodnikiem i świetnie
czuje się na boisku, gdzie wszyscy są sobie
równi. Tam nie myśli się o niepełnosprawności – podkreśla. W lutym przyszłego
roku reprezentacja ma wystartować w zawodach we Włoszech, na które trwa zbieranie funduszy. - Marzy mi się jeszcze złoto
w Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym.
Ja po prostu żyję sportem, nie ma życia bez
sportu – kończy z uśmiechem Jacek.
Wojciech Purtak
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Rodzinna zabawa w Masłowie Drugim
Na Wakacyjny Piknik Rodzinny do Masłowa Drugiego zawitało wielu mieszkańców gminy, którzy chcieli
miło spędzić czas w gronie rodziny i znajomych.
Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie „Wspólnie dla
Tradycji”, Rada Sołecka Masłowa Drugiego na czele z sołtys Renatą
Samiczak, Zespół Śpiewaczy Nowe Masłowianki oraz radny Wojciech Piwko, który dbał o wszelkie sprawy techniczne.
Okazja do integracji
Jest to kolejna tego typu impreza, które cyklicznie organizujemy w poszczególnych sołectwach wspólnie ze Stowarzyszeniem
„Wspólnie dla Tradycji” – podkreślał wójt Tomasz Lato. – Cieszy
mnie duże zaangażowanie ludzi, którzy chcą się wspólnie bawić,
spotykać i dzięki temu integrować ze sobą. Jest to również doskonała okazja, aby mieszkańcy mogli porozmawiać ze sobą na temat
swoich małych ojczyzn – mówi wójt.
Czekała masa atrakcji
Było wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych, pokazów strażackich, wspólnego tańca oraz bloku „Na ludową nutę”. W rolę
konferansjerek wcieliły się sołtys Renata Samiczak oraz Maria Wiśniewska, przewodnicząca Nowych Masłowianek, które nie tylko
występowały ale również dbały o żołądki przybyłych gości. Nad
bezpieczeństwem wszystkich czuwali strażacy ochotnicy z Masłowa, którzy udostępnili do zwiedzania swój nowy wóz bojowy.
Wspólną zabawę zakończył występ zespołu Forte.
Mateusz Fąfara

Nowe Masłowianki nie tylko przygotowały festyn, ale również zaśpiewały.

Wiele zabawy przyniosły zaskakujące konkurencje.

60 osób na starcie

To był prawdziwie ekstremalny bieg
W Wiśniówce odbył się Run-Boxing o Puchar Prezesa
Klubu Sportowego “Skalnik”, Janusza Domagały.
Na starcie stanęło 60 śmiałków, którzy mieli do pokonania
10 kilometrową trasę naszpikowaną przeszkodami. Trasa biegu
wymagała od uczestników nie lada sprawności i siły. Uczestnicy
zawodów musieli wspinać się na duże wysokości, czołgać pod
oponami, rzucać oszczepem, pokonywać schody, barierki i wiele innych morderczych przeszkód. - Trasa była wymagająca jak
trener Domagała – podsumował cały bieg wójt Tomasz Lato, który
również próbował swoich sił w jednej z konkurencji razem z radnym powiatowym Marianem Zarzyckim oraz radnym gminnym
Januszem Obarą. W biegu startowały dzieci i dorośli w czterech
Na zawodników czekało wiele przeszkód,
których pokonanie wymagało świetnej kondycji fizycznej.

kategoriach wiekowych, pokonując w zależności od możliwości
trasę i przeszkody o różnym dystansie i zróżnicowanym stopniu
trudności.

Wszyscy, którzy ukończyli ekstremalny bieg otrzymali
pamiątkowe medale, które będą im jeszcze długo przypominać
o treningu zorganizowanym przez pana Janusza.

Walka o medale
	 - Sport to zdrowie. Daje też satysfakcję, że można pokonać
samego siebie. Wierzę w zawodników i widzę w nich ogromna
wolę walki o puchar i medale – mówił prezes Klubu Sportowego
„Skalnik” Wiśniówka, Janusz Domagała. Puchary powędrowały do
Bartłomieja Pędzika, Jakuba Bugajskiego i Przemka Wójcika w kategorii mężczyzn, natomiast wśród kobiet tryumfowały Monika Robak, Monika Ryba i Marta Detka.
Mateusz Fąfara

32

Kurier Masłowski

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

Sportowa Nagroda Gminy Masłów
dla mistrza bocci
Andrzej Janowski otrzymał Sportową Nagrodę Gminy
Masłów za sukcesy osiągane w miniony roku.
Podczas spotkania w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Masłów specjalny list gratulacyjny potwierdzający przyznanie
Sportowej Nagrody Gminy Masłów wręczyli Andrzejowi Janowskiemu wójt Tomasz Lato oraz wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk. - Sportowa Nagroda Gminy Masłów to wynik zabiegania
o jej ustanowienie przez Radę Gminy. Pana sukcesy przekładają
się na promocję gminy. Pokazują pana jako człowieka niezłomnego, zdobywającego sukcesy dzięki swojej determinacji – mówił
wójt Tomasz Lato. Z gratulacjami pospieszyli również przedstawiciele Dąbrowy, w której mieszka sportowiec:
radny Ryszard Filipowicz
Udane starty
oraz sołtys Aniela CeSezon sportowy 2017 dla Andrzeja Janowskiego
dro. - Jesteśmy dumni,
rozpoczął się dosyć pomyślnie w maju od zwyże mamy takiego mistrza
cięstwa w VI Międzynarodowym Turnieju Bocci
w sołectwie. Jestem przePrometeus - Cup 2017. Kolejnym wyzwaniem
konany, że to nie pierwsze
był udział i reprezentowanie Polski w czerwcu
i ostatnie takie spotkanie na BISFed 2017 Poznań Regional Open. Wśród
mówił radny Filipowicz.
czołowych europejskich zawodników nasz kadrowicz spisał się bardzo dobrze docierając do
Jeszcze lepiej
ćwierćfinału i zajmując ostatecznie VI miejsce
- Mam nadzieję, że
premiowane kolejnymi punktami do rankingu
dobrze reprezentuję naszą
światowego. Jeszcze trudniejsze zadanie miał
gminę, mimo niewielkieAndrzej Janowski podczas BISFed World Boccia
go stażu w tej dyscypliOpen w Sewilli - zawodów będących odpowiednie, nie tylko na arenie
nikiem Otwartych Mistrzostw Świata. Do Hiszkraju, ale również poza
panii zjechali bowiem najlepsi zawodnicy na
jego granicami – mówi
świecie łącznie z mistrzem i wicemistrzem olimAndrzej Janowski. - Będę
pijskim z Rio 2016. W tym doborowym gronie
nadal dążył to tego, żeby
pan
Andrzej pokonał dwóch wyżej notowanych
jeszcze lepiej reprezenzawodników ze Słowacji i Grecji by ostatecznie
tować naszą gminę. Nie
ulec mistrzowi z Portugalii zajmując 10 miejsce
byłoby tego bez pomocy
w całej klasyfikacji. Co ważne jeszcze żaden zamojej żony, która wspiera
wodnik z Polski w kat. BC4 nie uplasował się do
mnie psychicznie i fizycztej pory nawet w pierwszej 20-tce tak prestiżonie. Dzięki temu udaje się
wych zawodów.
nam coś osiągnąć – dodał
sportowiec. Przypomnijmy, że Andrzej Janowski
jest niepełnosprawnym sportowcem osiągającym sukcesy w bocci.
- To dyscyplina bardzo popularna wśród zawodników niepełnosprawnych. Polega na umieszczeniu miękkich bil skórzanych jak
najbliższej jacka czyli bili białej. Tu liczy się strategia i taktyka oraz
wykorzystywanie różnych rodzajów rzutów. Jest to bardzo skom-

Andrzej Janowski odebrał nagrodę w towarzystwie żony. Gratulowali mu wójt Tomasz Lato,
wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk
oraz przedstawiciele Dąbrowy: sołtys
Aniela Cedro i radny Ryszard Filipowicz.

plikowane i osoby w pełni sprawne wysportowane przegrywają z zawodnikami mającymi niepełnosprawności – wyjaśnia sportowiec.

Ciekawe plany
Nagroda z Gminy ma dla mnie szczególne znaczenie. Środki te pozwolą mi na kolejne etapy
szkolenia oraz skonfrontowanie się z zawodnikami z całego świata. Moim celem jest paraolimpiada Tokio 2020, na której zaprezentuje się ścisła
czołówka światowa – opowiada pan Andrzej.
Nasz zawodnik ma również ważne plany dotyczące pracy w Polskiej Federacji Bocci oraz koordynowania ligi, która ma powstać w najbliższych
miesiącach. Marzeniem jest zorganizowanie
w gminie Masłów II Świętokrzyskiego Maratonu Bocci, który miałby się odbyć w przyszłym roku. Przed naszym sportowcem kolejne
starty: 20-23 września to eliminacje do Mistrzostw Polski w Zamościu, 31 października - 6 listopada Mistrzostwa Europy w Portugalii.
Wojciech Purtak

Informacje z Gminy Masłów na bieżąco na stronie www.maslow.pl i naszym profilu na Facebook’u

