KURIER

Masłowski
Nr 5/2017 (120)

Listopad

Pismo Samorządu Gminy Masłów

Egzemplarz Bezpłatny

ISSN 1731-6979

Oświetleniowa inwestycja
zakończona - str. 2

Parking w Brzezinkach
został już oficjalnie oddany
do użytku - str. 17

MSS Masłów zwyciężył
w Turnieju Mistrzów - str. 23

Medale od prezydenta i życzenia
dla naszych jubilatów - str. 10-11

2

Kurier Masłowski

Gmina oświetlona całą dobę

Oświetleniowa inwestycja
zakończona
Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Minęły kolejne miesiące wspólnych działań
dla społeczności naszej Gminy. Jak można
już zauważyć na ulicach jest jaśniej i bezpieczniej, a w budżecie będzie również
oszczędniej. Dzięki inwestycji realizowanej
dzięki dofinansowaniu, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na
terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020, nie musimy już np.
wyłączać oświetlenia w środku nocy.
Za nami też inne oczekiwane inwestycje.
Oddaliśmy do użytku parking w Brzezinkach, o którym już wiemy, że bardzo
dobrze spełnia swoje zadanie. W Masłowie Drugim, Mąchocicach-Scholasterii,
Wiśniówce powstały siłownie zewnętrzne. Skorzystaliśmy z pieniędzy w ramach
programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej w
2017 roku, dzięki czemu np. doposażyliśmy remizę w Woli Kopcowej.
Warto wrócić do ważnych wydarzeń inicjowanych przez mieszkańców Gminy Masłów, sukcesów osiąganych przez artystów
i sportowców czy radości płynącej z jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów.
W tym numerze Kuriera Masłowskiego
znajdziecie Państwo dokładne informacje
dotyczące wiadomości na temat funduszu
sołeckiego. Przedstawiamy, jakie zadania
będą realizowane w poszczególnych sołectwach w przyszłym roku. To wynik naszych
spotkań, rozmów i dyskusji podczas zebrań
w każdym z sołectw. Razem możemy więcej!
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato,
wójt gminy Masłów
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Jest jaśniej, bezpiecznej i oszczędniej. Gmina Masłów oświetlona jest całą
dobę, na czym w żaden sposób nie cierpi budżet. Kilka tygodni temu zakończyła się realizacja pierwszej inwestycji możliwej dzięki finansowemu
wsparciu ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na terenie
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Przygotowania do inwestycji trwały
dwa lata. Opracowane zostały wtedy dokumenty projektowe w których określono
m.in. wyliczenia efektywności energetycznej i kosztów. Głównym celem projektu
jest realizacja działań służących ochronie
środowiska poprzez ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych poprzez zastosowanie przyjaznych
i energooszczędnych technologii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Masłów.
Nowocześnie i oszczędnie
Zmiana, jaką już zauważyli mieszkańcy jest znaczna. Lampy będą świecić
się przez całą noc, ze względu na ich energooszczędność budżet gminy nie będzie
ponosił większych kosztów związanych
z oświetleniem niż dotychczas! Do tej pory,
oświetlenie uliczne ze względów oszczędnościowych było wyłączane na cztery godziny każdej nocy. Wartość projektu, to
ponad 2,3 mln złotych, a unijne dofinansowanie wyniosło niemal 2 mln złotych. To
pierwsza inwestycja, jaką Gmina Masłów
realizuje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF)
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 – 2020. - Zyskujemy wiele, bo nie tyl-

Różnica w oświetleniu
jest od razu zauważalna.

ko oszczędności i obniżenie kosztów eksploatacji, ale również nowoczesne oświetlenie LED niemal całej naszej gminy, co
znacznie poprawi bezpieczeństwo i wygląd
ulic - mówi wójt Tomasz Lato. Co istotne
wszystkie prace zostały polegające na wymianie i dowieszeniu opraw przeprowadzone zgodnie z normami bezpieczeństwa.
MF

!

Warto wiedzieć...
• wymiana objęła niemal 1200 szt.
opraw LED

• dowieszono ponad 100 sztuk nowych opraw na istniejących liniac
• zmodernizowano 73 szt. układów
sterowania
• zamontowano układy kompensacji
mocy i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Dzięki inwestycji nie trzeba już wyłączać światła w ciągu nocy, by oszczędzać.
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Z wrześniowych obrad Rady Gminy
Przedstawiamy, jakie uchwały znalazły się w porządku obrad. Zdecydowano m.in. o nadaniu nazw 13 ulicom w Domaszowicach oraz wprowadzono istotne zmiany w budżecie dotyczące m.in. dróg.
NOWE NAZWY ULIC
Przyjęto nazwy 13 ulic w Domaszowicach. W ciągu 14
dni od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego wejdą w życie, co oznacza, że zaczną
funkcjonować w połowie października. Nowe ulice będą nosić
nazwy: Otrocz Nowy, Odzyskana, Uniwersytecka, Mokra, Młoda, Klonowa, Wichrowa, mjr. Hubala, Kwiatów Polnych, Pogodna, Jasna, Wiosenna, Krótka. Spośród nazw wyłonionych podczas
konsultacji społecznych siedem proponowanych pierwotnie nazw
ulic postanowiono zmienić, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która wnioskowała o zmianę
ze względu na powtarzające się nazwy w innych sołectwach gminy. Nowe nazwy ustalono na zebraniu wiejskim. Wprowadzenie
ich jest wynikiem starań o uporządkowanie adresów w Domaszowicach i wiązać będzie się z nadaniem nowych numerów domom.
POWSTANIE POMNIK
Radni wyrazili zgodę na wzniesienie pomnika poświęconego
ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta rozstrzeliwanych na skraju
lasu zachodniego stoku Białej Góry w latach 1939-1942. Inicjatorami postawienia pomnika jest Grupa Inicjatywna Utworzenia Miejsca Pamięci Martyrologii Polaków na Białej Górze. Inicjatorami
budowy pomnika są członkowie Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku – Kielce: Bogusław Sitnicki, Antoni Nowak, Stanisław Wójcik, Zofia Wieczorek – Nowak oraz Henryk Dłużewski.
Pomnikiem będzie betonowa płyta, na której znajdzie się tablica
marmurowa z wyrzeźbionym orłem. Nad nią zostanie zamontowany stalowy krzyż. W okolicy pomnika znajdzie się również miejsce na tablicę informacyjną. Pomnik powstanie dzięki zbiórkom
publicznym oraz wsparciu Gminy Masłów w myśl porozumienia
zawartego z Nadleśnictwem Kielce, które udostępni miejsce.
OKRĘGI WYBORCZE BEZ ZMIAN
Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
z tytułu trwałego zarządu na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Masłowie. W programie znalazło się również wydzierżawienie 1m2 gminnych działek w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym dla PCK celem ustawienia kontenerów na zbiórkę
odzieży używanej. Radni zmienili uchwałę Rady Gminy Masłów
z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Masłów na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Jest to związane
z uporządkowaniem numeracji oraz nadaniem nazw ulic w Do-

Podejmowano również uchwały dotyczące edukacji.

Podczas sesji przyjęto nazwy 13 ulic w Domaszowicach.

maszowicach (ul. Gustawa Morcinka, Walerego Przyborowskiego),
w Dąbrowie (ul. Szybowcowa), w Masłowie Pierwszym (ul. Lawendowa). Co ważne nie zmieniają się granice okręgów wyborczych.
ZASILI BUDŻET GMINY
Radni wyrazili zgodę na sprzedaż gruntu w Mąchocicach Kapitulnych, w okolicy enklawy Ameliówka. Zostanie on przeznaczony pod budowę pompowni wody. Dochód ze sprzedaży zasilić ma
gminny budżet z przeznaczeniem na realizację zadań współfinansowanych przez Unię Europejską w 2018 roku. W kolejnej uchwale radni zgodzili się na zbycie prawa użytkowania wieczystego
gruntów oznaczonych jako działki nr 14/111 i 14/152 położonych
w Wiśniówce. Na jednej z nich znajduje się dawny budynek administracyjny kopalni.
EDUKACYJNE UCHWAŁY
Podejmowano również uchwały dotyczące edukacji. Jedna
z nich dotyczyła dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe. Oznacza to, że dotychczasowe zespoły szkół
w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych zmieniają
swoje nazwy na szkoły podstawowe. Kolejna oświatowa uchwała
dotyczyła wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Masłów, które nie ulegną zmianie. Zmiany dotyczą m.in. konieczności wynikających z wprowadzenia nowej reformy edukacji.
DWA ODCINKI WODOCIĄGOWE PRZEKAZANE
W związku z oddaniem do użytku siłowni zewnętrznych
uchwałą przyjęto regulamin, na podstawie którego można z nich
korzystać. Przypomnijmy, że siłownie zewnętrzne działają w Woli
Kopcowej, Dolinie Marczakowej, Wiśniówce, Masłowie Drugim
i Mąchocicach-Scholasterii. Radni wyrazili zgodę na przekazanie
dwóch odcinków sieci wodociągowej w Woli Kopcowej. Zostały wykonane przez prywatnych inwestorów z własnych środków.
Po przyjęciu uchwały Gmina Masłów przekaże obie sieci do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, które będą dbać o ich stan techniczny.
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ZMIANY W BUDŻECIE
W części budżetowej skarbnik Małgorzata Kumór przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Obie
dotyczyły pierwszego półrocza 2017 roku. Zapoznano się również
z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2017 roku. Jak podczas każdej sesji wprowadzono zmiany do budżetu. O 1,4 mln zł zwiększono środki na
budowę I etapu ścieżki rowerowej wzdłuż Lubrzanki na trasie Mąchocice Kapitulne – Ciekoty realizowanej przy wsparciu ze środków RPO ZIT KOF. Radni zdecydowali również o przeznaczeniu
pieniędzy na dokończenie prac remontowych przy ul. Wspólnej
w Woli Kopcowej w kierunku Masłowa Pierwszego oraz przygotowaniu projektów budowlanych ul. Cichej i Spokojnej w Woli
Kopcowej. Wprowadzono zadanie dotyczące realizacji nowego
projektu pod nazwą “Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój
e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów”, planowanego do realizacji na przełomie 2018/2019. W zakresie znajdą się m.in. e-usługi
dla mieszkańców (powstanie portalu), e-rada (elektroniczne przekazywanie dokumentacji radnym) oraz utworzenie platformy danych przestrzennych, które udostępnią wgląd w miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Wartość projektu to 476 tys. zł
z czego 404 tys zł to dofinansowanie z RPO woj. Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020. Zdecydowano również o dołożeniu pieniędzy na wykonanie projektu kompleksu rekreacyjno-sportowego
oraz wykonanie robót ziemnych niwelacji terenu, a także zakup
i montaż urządzeń placu w Mąchocicach Kapitulnych, który realizowany będzie w ramach funduszu sołeckiego. Radni postanowili
również o przekazaniu środków na opracowanie projektu budowlanego i oświetlenia ulicznego w Masłowie Pierwszym przy ul. Lot-

Ważną uchwało było wsparcie dla Powiatu Kieleckiego. Zostanie ono
przeznaczone na budowę chodnika oraz modernizację rowu wzdłuż
drogi powiatowej w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym
(od pętli autobusowej do drogi 745 przy lotnisku).

niczej i Miodowej. To jednak nie wszystko. Ważną uchwało było
wsparcie dla Powiatu Kieleckiego. Zostanie ono przeznaczone na
budowę chodnika oraz modernizację rowu wzdłuż drogi powiatowej w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym (od pętli autobusowej
do drogi 745 przy lotnisku). Zadanie zostanie zrealizowane do końca lipca 2018 roku, a przetarg ruszy w październiku tego roku. Tak
jak w przypadku powiatowych inwestycji zarówno Gmina Masłów
jak i Powiat Kielecki zapłacą za nie po połowie.
Wojciech Purtak

Z październikowych obrad Rady Gminy
Radni obradowali w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie.
Wśród uchwał znalazły się m.in. te dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa
w szkołach poprzez montaż monitoringu.

Pierwsza przyjęta uchwała dotyczyła
uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Masłów na lata 2017 – 2021
z perspektywą do 2026 roku”. Został on
przygotowany w celu realizacji polityki środowiska na podstawie m.in. strategii, programów i dokumentów programowych. Co
ważne określa on zadania gminy w temacie
ochrony środowiska, zawiera diagnozę problemów, które trzeba eliminować. Gminny Program otrzymał pozytywną opinię
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego oraz Zarządu Powiatu. W jego
temacie wypowiedział się również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
MNIEJSZE OPŁATY
Radni wyrazili zgodę na udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na rzecz Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” w Domaszowicach.
To wynik przekazania kilka dni temu przez
Gminę Masłów, w trwały zarząd, działki i budynku, w którym mieści się żłobek.
Zmniejszenie ustalonych opłat uzasadnio-

no prowadzeniem działalności statutowej
czyli opieką wychowawczą i edukacyjną
nad najmłodszymi mieszkańcami gminy.
NA TERMOMODERNIZACJĘ I PSZOK
Jak co miesiąc wprowadzono zmiany
budżetowe. Jedna z nich dotyczy wsparcia
dla Powiatu Kieleckiego podczas inwestycji
związanej z przebudową mostu w ciągu
drogi powiatowej w Barczy, którą realizujemy wspólnie z Powiatem Skarżyskim
i gminą Łączna. To zadanie zaplanowano
na dwa lata. Radni zwiększyli kwoty przeznaczone na: budowę Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie oraz na termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej, w których
będą realizowane prace w ramach projektu
Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach
przystępowania przez Gminę Masłów do
projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii przeznaczonymi dla mieszkańców zwiększono kwotę przeznaczoną
na opracowanie dokumentacji niezbędnej
do rozpoczęcia inwestycji.

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ
Ważnym elementem było przeznaczenie środków na zadania zwiększające
bezpieczeństwo. W szkołach w Brzezinkach i Woli Kopcowej zostanie zamontowany monitoring. Jak dotąd obie placówki
go nie posiadały. W Masłowie Pierwszym
i Mąchocicach Kapitulnych istniejący monitoring zostanie rozbudowany. Jak podkreślano w czasie sesji takie działania nie
tylko zwiększą bezpieczeństwo uczniów,
ale pozwolą przeciwdziałać dewastacji budynków, do których dochodzi poza czasem
pracy placówek.
WSPARCIE INICJATYWY
Jedną ze zmian budżetowych było
również wprowadzenie zadania polegającego na przebudowie wejścia do budynku
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie Pierwszym wraz z ułożeniem chodnika Do budżetu wprowadzono też nowe
zadanie polegające na wsparciu pomysłu
budowy pomnika, z którą wyszła Grupa
Inicjatywna Utworzenia Miejsca Pamięci
Martyrologii Polaków na Białej Górze. Pomnik upamiętniający ofiary niemieckiego
okupanta rozstrzeliwane na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry w latach 19391942 stanie wiosną przyszłego roku.
WP
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Trzy nowe siłownie napowietrzne
Z siłowni pod chmurką mogą korzystać już mieszkańcy Masłowa Drugiego, Mąchocic-Scholasterii i Wiśniówki.
Mieszkańcy Masłowa Drugiego wzbogacili się o atrakcyjne
miejsce spotkań. Tuż obok placu zabaw zamontowano urządzenia
tworzące siłownią napowietrzną. Są to m.in. orbitrek, narciarz, wyciąg górny, krzesełko, prasa nożna, wahadło, twister i wioślarz.

Ważne jest to, że siłownia powstała dzięki inicjatywie mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego oraz dodatkowych środków
pozyskanych z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2017.

Dla dzieci i dorosłych
Siłownia powstała również
Dzięki wsparciu z
na placu Szkoły Podstaprogramu Odnowa Wsi Świętowowej im. Stefana Żekrzyskiej na 2017 roku w naszej gmiromskiego w Mąchonie dofinansowano dwa oczekiwane przez
cicach-Scholasterii.
mieszkańców zadania. W ramach projektu „SiPrzed budynkiem
łownia zewnętrzna w Masłowie Drugim – aktywne
szkoły
stanęły
miejsca spotkań!” powstała siłownia zewnętrzna wraz
urządzenia, z któz estetycznie zagospodarowanym terenem wokół. Wyrych mogą kodatkowana kwota wsparcia z Samorządu Województwa
rzystać zarówno
wyniosła dokładnie 9 147,22 zł, a wydatkowana kwota
dzieci jak i doudziału własnego to 13.421,79 zł. Kolejny projekt to
rośli mieszkańcy
„Doposażenie nowej świetlicy OSP Wola Kopcowa”.
Mąchocic - SchoW tym przypadku wydatkowana kwota wsparcia z
lasterii.
Siłownię
Samorządu Województwa to 3 145,34 zł, a wyzewnętrzną tworzą:
datkowana kwota udziału własnego 845,20
jeździec wolnostojązł. Do świetlicy zakupiono projektor do
cy, wioślarz wolnostoprezentacji, dwa stoły szkoleniojący, wyciąg górny, krzewe oraz 12 krzeseł.
sełko, podciąg nóg, drabinka
Radość uczniów SP w Mąchocicach-Scholasterii była ogromna,
kiedy po raz pierwszy korzystali z nowej siłowni.
fitness. Co ważne siłownia powstała dzięki inicjatywie mieszkańców
w ramach funduszu sołeckiego. – Bardzo mnie
cieszy taka inicjatywa i wola mieszkańców sołectwa. Plac zabaw i siłownia przy szkole służy
nie tylko uczniom ale nam wszystkim. Z urządzeń
można korzystać przez cały dzień – podsumowuje dyrektor szkoły Joanna Broniek. W tym samym
czasie siłownia powstawała w Wiśniówce. Mieszkańcy mogą tam skorzystać z siłowni przy placu
zabaw. Zamontowane zostały takie urządzenia
jak: kolarz, prostownik nóg, orbitrek, narciarz, twister, wioślarz. Wszystkie te inwestycje sfinansowano zarówno z funduszu sołeckiego jak i środków
z budżetu Gminy Masłów.
WP
Tak prezentuje się siłownia
w Masłowie Drugim.

		

Prace w Barczy ukończone

Opaska z kostki brukowej, nowa furtka i barierki przy ulicy. To istotne elementy, o które wzbogaciła się ostatnio świetlica wiejska w Barczy.
To kolejne prace przy świetlicy wiejskiej w Barczy, po tym
jak rok temu wykonano elewację. W ostatnim czasie wykonane zostały drobne, ale ważne prace wokół budynku.
Powstała zarówno nowa furtka, opaska z kostki brukowej
wokół świetlicy oraz nowe barierki przy wyjściu na ulicę,
co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży, korzystających z zajęć w świetlicy.
WP

Świetlica
po kolejnych pracach.
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Na co fundusz sołecki
w 2018 roku?
Znamy inwestycje, na które zostaną przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego na 2018 rok. Z budżetu Gminy
Masłów na ten cel zostanie przeznaczone dokładnie 358 315,06 zł.
O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze zdecydowano
podczas zebrań sołeckich w każdym z 12 sołectw. Każde z zebrań
zakończyło się podjęciem uchwały, w której jasno określono sumę
przeznaczoną na fundusz sołecki oraz kwoty na poszczególne działania, jakie będą w jego ramach realizowane. W przyszłorocznym
budżecie znalazły się inwestycje, które są naturalną kontynuacją
tych już rozpoczętych jak np. doposażenie siłowni w Brzezinkach,
zakupy m.in. dla zespołów Barczanki, Grupy Artystycznej Golica,
Lubrzanka, Dolinianki, Klubu Babiniec, Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty czy jednostek OSP w Brzezinkach, Ciekotach, Mąchocicach
Kapitulnych, Woli Kopcowej.
Większe inwestycje
Nie zabrakło większych inwestycji, na które w całości przeznaczono kwotę na dane sołectwo. Tak jak np. w Domaszowicach,
gdzie planowane jest wykonanie projektu i montaż oświetlenia
ulicznego, w Masłowie Pierwszym, gdzie powstanie siłownia napowietrzna czy Mąchcociach-Scholasterii, gdzie mieszkańcy zdecydowali o kontynuacji remontu drogi gminnej. Ważną inwestycją

będzie również wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem na terenie Masłowa Drugiego.
W planach jest również przygotowanie projektu oraz oświetlenie
terenu świetlicy samorządowej w Dąbrowie. Wszystkie inwestycje,
które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018
przedstawiamy poniżej.
Ważne działania
Przyszłoroczny fundusz sołecki jest wyższy niż rok temu.
Związane jest to z większym budżetem, jaki zaplanowaliśmy na
2018 rok. Podczas każdego ze zebrań mieszkańcy sami decydowali o tym, które inwestycje są dla nich najważniejsze. Warto zwrócić
uwagę na to, że mamy zarówno duże inwestycje jak i te mniejsze,
ale ich waga dla mieszkańców poszczególnych sołectw jest taka
sama – mówi wójt Tomasz Lato. Przypomnijmy, że fundusz sołecki
na 2017 rok wyniósł 267 559, 62 zł, a na 2018 rok został zaplanowany na 358 315,06 zł.
Wojciech Purtak

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE MASŁÓW NA ROK 2018
BARCZA

remont budynku świetlicy wiejskiej
doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej

800 zł

zakupów strojów dla KGW Barczanki

900 zł

zakup krzewów do zagospodarowania otoczenia świetlicy wiejskiej i placu
zabaw
całość:
BRZEZINKI

190,58 zł
18 890,58 zł

zakup sprzętu i wyposażenie dla OSP Brzezinki

8500 zł

zakupy materiałów do wykonania zadaszenia nad zabytkowymi urządzeniami
pożarniczymi przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach

1500 zł

zakup sprzętu sportowego do siłowni w Brzezinkach

CIEKOTY

17 000 zł

10 000 zł

wykonanie robót remontowych przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach

7 801,23 zł

całość:

27 801,23 zł

zakup szafy ubraniowej do świetlicy wiejskiej
zakup i montaż okapu kuchennego do kuchni w świetlicy wiejskiej

1 400 zl
2 250 zł (w tym:
okap, wentylator, łapacz tłuszczu 1 850
zł, montaż 400 zł)

zakup obuwia dla Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty

1 100 zł

zakup i montaż garażu na terenie świetlicy wiejskiej w Ciekotach

3600 zł

zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Ciekoty

11 600 zł

opracowanie projektu oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz
placu zabaw na terenie Żeromszczyzny

6 104, 74 zł

całość:

26 054,74 zł
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DĄBROWA

DOLINA MARCZAKOWA

wykonanie projektu oraz oświetlenia terenu świetlicy samorządowej w Dąbrowie

10 000 zł

wykonanie monitoringu świetlicy samorządowej w Dąbrowie

8 000 zł

opracowanie projektu rowu odwadniającego wraz z dokumentacją wodno-prawną odwadniającego teren między posesjami nr 80 i 82 w Dąbrowie

15 000 zł

doposażenie świetlicy samorządowej w Dąbrowie

2 642,60 zł

całość:

35 642,60 zł

zlecenie uszycia strojów dla KGW Dolinianki
wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów budowlanych dla
potrzeb rozbudowy świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej
doposażenie kuchni świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej

5 000 zł
14 957, 85 zł
1 000 zł

całość:

20 957,85 zł

wykonanie projektów oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia ulicznego w Domaszowicach od skrzyżowania z ulicą Sandomierską, w kierunku Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni w terenie zabudowanym Domaszowic oraz w
rejonie Domaszowice Góra, od krzyża w kierunku ulicy Gustawa Morcinka

35 642,60 zł

całość:

35 642,60 zł

MASŁÓW PIERWSZY

wykonanie projektu i budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w Masłowie
Pierwszym

35 642,60 zł

całość:

35 642,60 zł

MASŁÓW DRUGI

wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem na terenie sołectwa Masłów Drugi

31 000 zł

doposażenie placu zabaw w Masłowie Drugim poprzez zakup i montaż urządzeń do zabawy

4 642,60 zł

całość:

35 642,60 zł

zakup butów dla członków KGW Lubrzanka w Mąchocicach Kapitulnych

2 642,60 zł

DOMASZOWICE

MĄCHOCICE KAPITULNE

zakupy dla Grupy Artystycznej Golica: mikrofony zauszne

MĄCHOCICE-SCHOLASTERIA
WIŚNIÓWKA

WOLA KOPCOWA

2 640 zł, xero-brotta:
350 zł, stroje 2 010
zł, łącznie: 5 000 zł

remont korytarzy na parterze i piętrze w Zespole Szkół w Mąchocicach-Kapitulnych

23 000 zł

zakupy dla OSP w Mąchociach Kapitulnych: sprzęt i umundurowanie - 2 800
zł oraz na doposażenie zaplecza kuchennego

2 200 zł

całość:

35 642,60 zł

budowa (utwardzenie) dalszej części drogi gminnej nr 200

24 450,82 zł

całość:

24 450,82 zł

doposażenie świetlicy osiedlowej w Wiśniówce w sprzęt multimedialnej oraz
sztalugi

8 000 zł

zakup strojów dla pań z Klubu Babiniec

5 000 zł

doposażenie siłowni zewnętrznej poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń

13 304,24 zł

całość:

26 304,24 zł

zakup namiotu na wyposażenie Domu Ludowego w Woli Kopcowej dla potrzeb sołectwa

4 000 zł

wydanie monografii Woli Kopcowej

1 300 zł

zakup i montaż stojaków na rowery oraz koszy na śmieci do placu zabaw w
Woli Kopcowej

6 000 zł

wykonanie utwardzonego dojścia do figury zabytkowej Jana Nepomucena

1 500 zł

doposażenie Domu Ludowego w Woli Kopcowej dla potrzeb KGW Kopcowianki

2 500 zł

doposażenie OSP w Woli Kopcowej w sprzęt i umundurowanie

12 700 zł

wykonanie projektu oświetlenia placu i boiska przy OSP w Woli Kopcowej
całość:

7 642,60 zł
35 642, 60 zł
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Bezpieczeństwo i statystki.
O tym debatowano w Ciekotach
O bezpieczeństwie na terenie gmin Masłów i Zagnańsk rozmawiano podczas debaty społecznej, jaka odbyła się
w Szklanym Domu w Ciekotach. Przedstawiono również statystki dotyczące policyjnych działań.

Organizatorem debaty był Komisariat Policji I w Kielcach. Debata z udziałem Tomasza Lato, wójta gminy Masłów oraz Szczepana Skorupskiego, wójta gminy Zagnańsk poświęcona była kilku
tematom. W Szklanym Domu pojawili się radni, sołtysi, dyrektorzy
jednostek podległych z obu gmin oraz strażacy i policjanci, których
dotyczył temat debaty. Organizatorów reprezentowali: nadkom.
Piotr Zalewski, komendant Miejskiej Policji w Kielcach, kom. Dariusz Kuroś, komendant Komisariatu I Policji w Kielcach, podkom.
Artur Długosz, zastępca komendanta Komisariatu I Policji w Kielcach, asp. sztab. Mirosław Wawrzeńczyk oraz przedstawiciele Wydziału Prewencji.

Debata była poświęcona działaniom policji w dwóch gminach:
Masłów i Zagnańsk.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in. samorządowców.

Istotna statystyka
Wśród tematów znalazła się efektywność pracy Policji na
terenie obu gmin w 2017 roku w porównaniu do analogicznego
okresu 2016 roku. W 2016 roku dokonano 120 przestępstw na
terenie gminy Masłów. Ich wykrywalność wzrosła i była większa
o 20 procent. Wzrosła również liczba interwencji policyjnych na
terenie gminy. W bieżącym roku do września było ich 845. Co
istotne skrócił się czas dojazdu patrolu na miejsce zdarzenia, który wynosi obecnie ok. 19 minut. Mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej dzięki służbom ponadnormatywnym dofinansowanym

!

przez Gminę Masłów. Oznacza to, że policjanci pracują na terenie
gminy również poza czasem ustalonym w grafiku. Liczba takich
służb wzrosła z 11 do 40 funkcjonariuszy. Podczas debaty mówiono również o bezpieczeństwie na drogach. Liczba zdarzeń drogowych wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego
roku. W zdarzeniach nikt nie poniósł śmierci, a znaczna większość
z nich to kolizje. W okresie od stycznia do września 2017 roku odnotowano 17 wypadków drogowych i 82 kolizje, w których ucierpiały 22 osoby.
Działania profilaktyczne
Omówiono również zasady współpracy Policji z mieszkańcami gmin w zakresie stosownej reakcji przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas spotkania
przedstawiano dzielnicowych pracujących w obu gminach. Policjanci zachęcali do korzystania z aplikacji Moja Komenda, dzięki
której łatwo można nawiązać kontakt z dzielnicowym. Nie zabrakło też rozmów na tematy dotyczące działań profilaktycznych, które od lat z bardzo dobrymi efektami realizowane są przez kieleckich policjantów we współpracy z Gminą Masłów.
WP

INFORMACJA

Urząd Gminy Masłów informuje, że realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu
Gminy Masłów w 2017 roku, którego całkowity koszt wynosi 54.338,04 zł została dofinansowana ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 19.018,31 zł
tj. 35,00% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 27.169,02 zł
tj. 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.
Gminy Masłów – 8.150,71 zł tj. 15,00% kosztów kwalifikowanych zadania.
WÓJT GMINY MASŁÓW
/-/ Tomasz Lato
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Wypowiedz się w kwestii gazociągu
Jest szansa na budowę gazociągu na terenach gminy Masłów, na których nie ma jeszcze sieci gazociągowych. Mieszkańcy w specjalnych ankietach mogą wyrazić swoją opinię na ten temat.
W Urzędzie Gminy Masłów odbyło się spotkanie związane
z planami gazyfikacji gminy. Wraz z wójtem Tomaszem Lato rozmawiali o nich Radosław Słoniewski, dyrektor Oddziału Zakładu
Gazowniczego w Kielcach, Zbigniew Chutnik, kierownik Działu
Rozwoju i Przyłączania, Maciej Kowalik, kierownik Biura Obsługi
Klienta. Obecni byli również przedstawiciele Woli Kopcowej: radni Teodora Jagiełło i Andrzej Pedrycz oraz sołtys Edward Mazur. To
właśnie mieszkańcy tego sołectwa aktywnie zabiegają o budowę
gazociągu w ich miejscowości. Bezpośrednim pretekstem rozmów
była gazyfikacja Domaszowic, która ma rozpocząć się w przyszłym
roku. Na ukończeniu jest już projekt tej inwestycji. Będzie to pierwszy odcinek gazociągu, który zostanie doprowadzony do wysokości ogródków działkowych. Jego długość wyniesie 3,2 km sieci.
Ważne ankiety
Gazociąg w Domaszowicach to nie jedyna dobra informacja.
Na spotkaniu zapadły decyzje dotyczące kontynuacji sieci gazociągowej w całej gminie Masłów. – Na chwilę obecną najważniejsze
jest wykazanie zainteresowania mieszkańców naszej gminy gazyfikacją. Będą służyły do tego specjalne ankiety. Można je otrzymać
zarówno w Urzędzie Gminy, u sołtysów, pobrać ze strony internetowej – informuje wójt Tomasz Lato. W ankiecie przedgazyfikacyjnej mieszkańcy odpowiadają na pytania dotyczące zarówno

zainteresowania, zgody na przejście gazociągu przez swoją nieruchomość, celu wykorzystania paliwa gazowego i przewidywanych
odbiorników. Do ankiety dołączona jest informacja dotycząca zakresu realizacji inwestycji przez zakład gazowniczy jak i zainteresowanego mieszkańca. Ankiety można oddawać do sekretariatu
Urzędu Gminy Masłów oraz sołtysów i radnych.
Trzy kierunki
Ankiety posłużą do przygotowania mapy zapotrzebowania na
gaz, a na jej podstawie opracujemy koncepcję zasilania. Przeprowadzona zostanie analiza opłacalności, jeśli będzie ona pozytywna
zostaną wydane warunki przyłączenia i przystąpimy do zawierania
umów – informuje Zbigniew Chutnik, kierownik Działu Rozwoju
i Przyłączania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach. Czas
na realizację gazociągu od momentu podpisania umowy to okres
ok. 2 – 2,5 roku. W gminie Masłów istnieją obecnie trzy kierunki
zasilenia w gaz, są to: Domaszowice, Dąbrowa i niewielka część
Masłowa Drugiego. – Gazyfikacja gminy jest dla nas jednym z priorytetów. Zrobimy wszystko, by w 2018 roku przystąpić do projektowania kolejnych odcinków gazociągu. Liczę na współpracę mieszkańców, którzy wypowiedzą się za pośrednictwem ankiet w tak
ważnej dla nas wszystkich sprawie – dodaje wójt Tomasz Lato.
WP

Nowi dyrektorzy
w naszych szkołach
Aneta Januchta i Marcin Gawron to nowi dyrektorzy placówek
oświatowych w gminie Masłów. W poniedziałek 4 września
2017 roku po raz pierwszy rozpoczęli rok szkolny w swoich
szkołach.
Rok szkolny 2017/2018 przynosi zmiany na stanowiskach dyrektorskich
w dwóch szkołach. Od 1 września 2017 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Mąchocicach Kapitulnych jest Aneta Januchta, która od 15 lat pracowała
w placówce jako nauczycielka języka polskiego w gimnazjum. W gminie dała
się poznać jako inicjatorka wielu projektów oraz twórczyni Teatru Kapitalnego
odnoszącego nie tylko wojewódzkie sukcesy. - Chcę, żeby była to nowoczesna szkoła, dostosowana do standardów informatycznych, ale jednak z tradycjami i zasadami – mówi pani dyrektor. Już wkrótce w szkole wprowadzony
będzie TiK czyli technologia informacyjna i komunikacja, co ma wpłynąć na
prowadzenie lekcji nie tylko w nowocześnie wyposażonych salach, ale również nowoczesnymi metodami. - W przyszłym roku chciałabym, aby szkoła
otrzymała imię i sztandar. Będziemy nad tym pracować już w najbliższym
czasie – mówi o swoich planach dyrektor Aneta Januchta.

Aneta Januchta i Marcin Gawron
mają za sobą 2,5 miesiąca rządów
w swoich placówkach.

Sportowy rozwój
Również od 1 września 2017 roku stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie objął Marcin Gawron. Pedagog z długoletnim doświadczeniem, kielecki nauczyciel wychowania fizycznego. W ostatnim czasie związany zawodowo był z Zespołem Szkół
Elektrycznych w Kielcach oraz Wszechnicą Świętokrzyską, gdzie wykładał na specjalności piłka nożna. W sportowym środowisku nowy dyrektor znany jest jako ceniony trener, koordynator grup młodzieżowych Korony Kielce. - Szkołę w najbliższym
czasie czeka modernizacja, to duże wyzwanie. Wykorzystując swoje doświadczenie chciałbym postawić na rozwój sportu, bo
warunki mamy bardzo dobre – opowiada dyrektor Gawron. - Wierzę, że wraz z kadrą pedagogiczną uda nam się przyciągnąć
dzieci, tak by wybierały szkołę w Masłowie, a nie decydowały się na naukę w Kielcach – zaznacza.
WP
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Medale od prezydenta i życzenia
dla naszych jubilatów
Złote Gody to wyjątkowy jubileusz nie tylko dla małżonków, ale również ich rodzin. Można było się o tym przekonać
podczas pięknych obchodów zorganizowanych przez Urząd Gminy w Masłowie.
Zgodnie z tradycją jubilaci spotkali się w kościele Przemienienia Pańskiego w Masłowie podczas uroczystej mszy świętej odprawionej w ich intencji. Przewodniczyli jej ks. proboszcz Piotr Motyka oraz ks. Leszek Janik, pracujący na co dzień w USA. Podczas
wzruszającej homilii padło wiele ważnych słów o wspólnej miłości
i szacunku, ale również wierze, która pozwoliła małżonkom trwać

w związku małżeńskim przez 50 lat i więcej. O szczególną oprawę
mszy świętej zadbał Chór Masłowianie.
Recepta na sukces
Po modlitwie jubilaci i goście przejechali do Centrum Edukacyjnego Szklany Dom w Ciekotach, gdzie odbyła się kolejna część

ODZNACZENI ZOSTALI

Pary obchodzące Diamentowe Gody.

Złote Gody: Elżbieta i Czesław Brzoza z Domaszowic, Stanisława i Józef Brzoza z Brzezinek,
Maria i Henryk Cedro z Domaszowic, Teodora i Stanisław Gołąbkowie z Mąchocic Kapitulnych, Krystyna i Zbigniew Goncerzewiczowie z Mąchocic-Scholasterii, Maria i Stanisław
Kmiecikowie z Mąchocic Kapitulnych, Stanisława i Józef Kołomańscy z Masłowa Pierwszego,
Jadwiga i Józef Kuternogowie z Masłowa Pierwszego, Ewa i Stanisław Pawłowscy z Masłowa
Pierwszego, Janina i Stanisław Pisarczykowie
z Woli Kopcowej, Elżbieta i Marian Sańpruchowie z Mąchocic Kapitulnych, Władysław i Stanisława Szczypałowie z Woli Kopcowej oraz
Leokadia i Jan łakomiec z Masłowa Drugiego.
Diamentowe Gody: Janina i Marian Januchtowie
z Masłowa Pierwszego, Stanisława i Stanisław
Samiczakowie z Masłowa Drugiego, Marianna
i Tadeusz Zegadło z Masłowa Pierwszego.

W masłowskim kościele została odprawiona msza w intencji jubilatów.
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świętowania. Tu wszystkich witali wójt Tomasz Lato oraz Sylwester
Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy. W swoim przemówieniu
wójt zwracał szczególną uwagę na wzajemny szacunek, zrozumienie i miłość, które pozwalają przetrwać wszystko i cieszyć się
z sukcesów dzieci, wnuków i prawnuków. Przewodniczący Wojtyna mówił o więzi łączącej małżonków z wieloletnim stażem podkreślając, że wspólny dialog jest bardzo ważny mając na uwadze
choćby wspólne mierzenie się z przeciwnościami losu.

Na scenie zaprezentowały się Kopcowianki i Domaszowianki.

Dekoracja medalami
Najważniejszym momentem uroczystości było wręczenie
13 parom, które 50 lat temu zawarły związek małżeński, medali
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta RP. Jubilatów medali dekorował wójt Tomasz Lato, w asyście
przewodniczącego Sylwestra Wojtyny, sekretarza gminy Zbigniewa Zagdańskiego, ks. Piotra Motyki oraz Joanny Radek, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Masłowie. Honorowymi dyplomami
wyróżniono trzy pary, które obchodziły wyjątkowy jubileusz Diamentowych Godów. Wszyscy małżonkowie otrzymali piękne
kwiaty oraz drobne upominki.
Dokumentalna pamiątka
W części artystycznej nie zabrakło niespodzianek. Bardzo życzliwie przyjęto film dokumentalny przygotowany przez
uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Mąchocicach Kapitulnych. Wystąpili w nim jubilaci, którzy zdradzali
młodym mieszkańcom gminy Masłów tajemnice udanego i długiego związku. Nad całością filmu czuwał nauczyciel Daniel Kozłowski. Nie zabrakło również głośnego „100 lat”. Odśpiewały go
wspólnie zespoły Kopcowianki i Domaszowianki, które wcześniej
wystąpiły również solo. Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek.
Wojciech Purtak

Sołtysi obradowali w Podzamczu
Sołtysi z naszej gminy wzięli udział w dorocznym Zjeździe Sołtysów Powiatu Kieleckiego. Poprowadziła go Małgorzata Kozubek, prezes Powiatowego Koła Sołtysów, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów..
Ponad 150 sołtysów z powiatu kieleckiego obradowało w Regionalnym Centrum Naukowo- Technologicznym w Podzamczu, w gminie Chęciny. Nie zabrakło
również reprezentacji Gminy Masłów na
czele z wójtem Tomaszem Lato, sekretarzem gminy Zbigniewem Zagdańskim oraz
Małgorzatą Kozubek, prezes Powiatowego

Koła Sołtysów, wiceprzewodniczącą Rady
Gminy Masłów, która poprowadziła obrady.
Ciekawy program
Michał Godowski, starosta kielecki informował
o działaniach inwestycyjnych

W Podzamczu obradowała liczna reprezentacja naszej gminy.

Obrady sprawnie poprowadziła Małgorzata Kozubek,
prezes Powiatowego Koła Sołtysów, wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Masłów.

w latach 2016-2017, a Feliks Januchta,
prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej podkreślał rolę współpracy między
sołtysami oraz samorządowcami. W programie zjazdu znalazły się m.in. wykład
na temat akcji „Bezpieczny Senior 2017”,
informacje dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy unijnych oraz dofinansowania kosztów edukacji na poziomie
wyższym dla osób niepełnosprawnych,
czy bezpieczeństwa w rolnictwie. Przedstawiono również projekt budowy pomnika
Witolda Witosa w Kielcach, informacje dotyczące akcji „Cuda pod Dachem” wspierającej Franciszkańskie Centrum Pomocy
w Chęcinach. Na zakończenie uczestnicy zjazdu zmierzyli się z testem z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy
wspólnie przygotowali KRUS i Państwowa
Inspekcja Pracy.
WP
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Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej

Najlepsi nauczyciele z nagrodami
Nauczyciel to pasja i poświęcenie. To serce, sprawne oko i umysł - mówił wójt Tomasz Lato do nauczycieli zgromadzonych
w Szklanym Domu w Ciekotach. Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej poznaliśmy laureatów nagrody
wójta czyli nauczycieli, którzy w minionym roku szkolnym 2016/2017 wykazali się szczególną aktywnością i sukcesami.
Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom tuż przed Dniem Edukacji
Narodowej. Poprowadziła ją Irena Kundera, kierownik Centrum Usług Wspólnych w Woli Kopcowej. W okolicznościowym spotkaniu wzięło
udział wielu pedagogów pracujących w szkołach
naszej gminy. - Nauczyciel to pasja i poświęcenie.
To serce, sprawne oko i umysł. Każdy powinien
tryskać energią, przyjaźnią, miłością i dobrocią
dla każdego człowieka – mówił wójt Tomasz Lato
wspominając lata, kiedy sam pracował w tym zawodzie. Pedagogom oprócz radości z wykonywanej pracy życzył również wielu sukcesów w życiu
osobistym. W składaniu życzeń towarzyszyli mu
przedstawiciele Rady Gminy: Andrzej Pedrycz, wiceprzewodniczący Rady Gminy, Robert Fortuna,

LAUREACI NAGRÓD WÓJTA GMINY MASŁÓW
ZA ROK SZKOLNY 2016/2017
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach - dyrektor Zbigniew Długosz, nauczyciel Olga
Zawodnik-Purtak
Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej - dyrektor Janina Dyamentowska, nauczyciel
Elżbieta Siudak
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach- Scholasterii - dyrektor
Joanna Broniek, nauczyciel/wicedyrektor Joanna Januchta, nauczyciel Jadwiga Połowniak
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie - nauczyciele: Mirosława Grabka,
Ilona Niebudek, Mariola Sztandera, pedagog Joanna Nogaj
Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych - nauczyciele: Aneta Januchta, Janina Gozdek, Rafał Jasiński, pedagog: Marzena Szczypała

Nagrodzeni nauczyciele pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Nagrody tradycyjnie otrzymali również
dyrektorzy szkół.

przewodniczący Komisji Edukacji
oraz Zbigniew Bujak, radny z Mąchocic Kapitulnych.
Nagrody dla najlepszych
Gośćmi wydarzenia byli
Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty
w Kielcach, Waldemar Majchrzykiewicz, starszy wizytator oraz
Henryk Ślusarski, przewodniczą-
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cy świętokrzyskiej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Przekazano również życzenia od Janiny Furmanek, prezes
Oddziału Międzygminnego ZNP. Głównym punktem spotkania
było wręczenie nagród wójta dla nauczycieli, którzy wyróżniali się
w swojej pracy w roku szkolnym 2016/2017. W gronie wyróżnionych znaleźli się dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni oraz wyróżnieni nauczyciele z poszczególnych placówek.
Akwarelki świętokrzyskie
W części artystycznej zaprezentowano widowisko “Akwarelki świętokrzyskie”. Na scenie wraz z Piotrem “Kubą” Kubowiczem, artystą krakowskiej Piwnicy pod Baranami wystąpiły zespoły
Lubrzanka, Dąbrowianki, Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty oraz dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. Zabrzmiały wiersze poety
Jana Gajzlera oraz piosenki stworzone do jego poezji przez Piotra
“Kubę” Kubowicza.
Wojciech Purtak

Na zakończenie wystąpili nasi artyści tworzący projekt
„Akwarelki świętokrzyskie” wraz z Piotrem „Kubą” Kubowiczem.

Partnerowaliśmy dużemu sportowemu wydarzeniu
Gmina Masłów uczestniczyła
w programie partnerstwa regionalnego pod hasłem „Cała Gmina
kciuki trzyma”.
Program jest prowadzony przez klub
Dafi Społem Kielce. Zakłada on współpracę z gminami z terenu powiatu kieleckiego
i województwa świętokrzyskiego. Jego celem jest propagowanie aktywnego trybu życia oraz idei fair play wśród mieszkańców
oraz promowanie gmin podczas imprez
sportowych. Gmina Masłów była gospodarzem inauguracyjnego meczu w kieleckiej
Hali Legionów, w którym Dafi Społem Kielce zmierzył się z AZS Indykpolem Olsztyn.
Gmina miała możliwość promowania swoich walorów przyrodniczych, kulturowych
i kulinarnych o które zadbały panie z KGW
Brzezinianki.
Doping i konkurs wiedzy
Przed meczem prezes klubu Jacek Sęk
przekazał wójtowi Tomaszowi Lato okolicznościową klubową koszulkę. Oprócz
wsparcia na trybunach mieszkańców gminy, w trakcie meczu zaprezentował się zespól taneczny TUP TUP Dance z Ciekot. Co

Marszałek Adam Jarubas z wójtem Tomaszem Lato oraz paniami z Brzezinek
gorąco kibicowali sportowcom.

więcej przygotowany został konkurs wiedzy o Masłowie - uczestnicy spotkania musieli
odpowiedzieć na pytania dotyczące gminy, a w nagrodę za dobre odpowiedzi otrzymywali masłowskie gadżety. Niestety mimo fantastycznego dopingu ze strony kibiców, Dafi
Społem uległ olsztyńskiemu Indykpolowi 0:3.
Mateusz Fąfara

Do dopingu zagrzewał Tup Tup Dance.

Mecz rozegrano w kieleckiej Hali Legionów.
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Pomnik na Białej Górze
upamiętni ofiary II wojny
W pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie
wzniesiony pomnik upamiętniający ofiary niemieckiego okupanta rozstrzeliwane na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry w latach 1939-1942.
Z inicjatywą budowy pomnika wyszła Grupa Inicjatywna
Utworzenia Miejsca Pamięci Martyrologii Polaków na Białej Górze w skład, której wchodzą: major w stanie spoczynku Bogusław
Sitnicki, Antoni Nowak, Stanisław Wójcik, Henryk Dłużewski oraz
Zofia Wieczorek-Nowak, prezes Stowarzyszenia i Sympatyków
Żołnierzy 4 Pułku w Kielcach.
Z wyrzeźbionym orłem
Pomnikiem będzie betonowa płyta, na której znajdzie się tablica marmurowa z wyrzeźbionym orłem. Nad nią zostanie zamontowany stalowy krzyż. W okolicy pomnika znajdzie się również
miejsce na tablicę informacyjną. Autorem projektu jest niezwykle
szanowany w środowisku inżynier Henryk Dłużewski, zasłużony
twórca wielu pomników na Ziemi Świętokrzyskiej. Obecnie trwa
procedura polegająca na ustaleniu brzmienia napisu, jaki będzie
umieszczony na pomniku. Działania w tym temacie prowadzi kielecka Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej. Trwają już prace
związane z ustaleniem nazwisk pozostałych ofiar egzekucji dokonywanych tu w latach 1939-42. Wiadomo już, że życie stracili tu
członkowie Organizacji Orła Białego: Michał Cetner i Witold Wolski.
Wspólne działanie
Będzie to pierwsze miejsce w gminie Masłów upamiętniające
ofiary II wojny światowej w takiej formie. Do tej pory przypomi-

W miejscu, gdzie stanie pomnik
odbyło się już pierwsze spotkanie.

nają nam o tych tragicznych wydarzeniach np. groby na cmentarzu w Brzezinkach, które zostały odnowione w minionym roku –
mówi wójt Tomasz Lato. - Pomnik na stoku Białej Góry powstanie
w pierwszym kwartale przyszłego roku. Dzięki inicjatywie i wsparciu wielu osób zyskamy miejsce, które będzie szczególnie ważne zarówno dla mieszkańców naszej gminy jak i patriotów z województwa świętokrzyskiego – zaznacza wójt. Pomnik powstanie
dzięki zbiórkom publicznym oraz wsparciu Gminy Masłów w myśl
porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Kielce, które udostępni
miejsce. Przekazanie środków zadeklarowała również Grupa Inicjatywna.
Wojciech Purtak

„Kopcówka” działa od 40 lat
Rodzinny Ogród Działkowy „Kopcówka” obchodził 40-lecie istnienia. Z tej okazji wyróżniono działkowców za wzorowe zagospodarowanie.
Lata 60-te i 70-te to okres rozkwitu
idei ogrodnictwa w całym kraju. W 1977
roku naczelnik Gminy Masłów przekazał 1,9 ha w Woli Kopcowej w trwały
zarząd na założenie pracowniczego
ogrodu działkowego i ośrodka wypoczynkowego w byłej gajówce Lasów
Państwowych. Przez lata ogródki
działkowe piękniały i stały się miejscem relaksu, ale również pracy całych pokoleń mieszkańców nie tylko
gminy Masłów.
Miłe spotkanie
Jubileusz 40-lecia działalności
Rodzinnego
Ogródu
Działkowego
„Kopcówka” obchodzono podczas oko-

Jubileuszowe
spotkanie odbyło
się oczywiście
w ogrodzie.

licznościowego spotkania zorganizowanego
oczywiście w “Kopcówce”. Najbardziej
zasłużeni działkowcy zostali udekorowani odznaczeniami Polskiego Związku Działkowców oraz pucharami za
wzorowe zagospodarowanie działki, które wręczała Anna Pańczyk,
przedstawicielka Zarządu Okręgu
PZD. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Krystyna Obara, Stanisława
Bednarz, Jadwiga Kuczyńska, Barbara Piechocińska, Kazimiera Karbownik. Naszym działkowcom gratulował
wójt Tomasz Lato. Nad całością wydarzenia
czuwał Zigbniew Szczepański, kierujący Rodzinnym Ogrodem Działkowym “Kopcówka”.
WP
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Barbara Wachowicz opowiadała
o Kościuszce i Żeromskim
Na wyjątkową podróż po amerykańskim szlaku Tadeusza Kościuszki, ale też po fascynacjach
jego osobą przez Stefana Żeromskiego zabrała publiczność pisarka Barbara Wachowicz, która
gościła w Szklanym Domu w Ciekotach.
Barbara Wachowicz w gminie Masłów czuje się niemal tak dobrze jak
w domu. Tym razem wizyta pisarki była
związana z promocją jej najnowszej książki
„Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii”. Publiczność zgromadzona
w Szklanym Domu wysłuchała opowieści
pisarki zatytułowanej “Nasz ukochany spod
Racławic Zwycięstwa” - Stefan Żeromski
o Tadeuszu Kościuszce. Co ważne w tym
roku mija 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki. Ze względu na tę rocznicę rok
2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat
Rokiem Tadeusza Kościuszki.
Barbara Wachowicz promowała książkę o Tadeuszu Kościuszce.
Towarzyszyli jej wójt Tomasz Lato oraz goście senator Krzysztof Słoń
oraz Henryk Milcarz, radny Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich.

Podziękowanie na stojąco
Przez ponad godzinę Barbara Wachowicz opowiadała zarówno o amerykańskim
szlaku naczelnika Kościuszki, który przemierzyła w całości, ale również o Stefanie
Żeromskim, który był nim zafascynowany i uczynił go bohaterem dwóch swoich
nowel “Mogiła” i “Pocałunek”. Na scenie
pisarce towarzyszyli: w roli Tadeusza Kościuszki Wojciech Raszewski absolwent
Akademii Teatralnej w Warszawie, a w roli
Stefana Żeromskiego Andrzej Sobierajski,
absolwent Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Mąchocicach- Scholasterii.
Wszyscy zostali nagrodzeni przez publiczność brawami na stojąco. Barbarze Wa-

chowicz za wizytę w Ciekotach i gawędę dziękował wójt Tomasz Lato w towarzystwie:
senatora Krzysztofa Słonia, Henryka Milcarza, prezesa Wodociągów Kieleckich, radnego
Sejmiku oraz Krystyny Nowakowskiej, dyrektor GOKiS, Kazimiery Zapałowej, kustosz honorowej dworku Stefana Żeromskiego, Joanny Broniek, dyrektor SP w Mąchocicach-Scholasterii oraz Marcina Gawrona, dyrektora SP w Masłowie.
Piękne dedykacje
Po spotkaniu tradycyjnie Barbara Wachowicz spotkała się ze swoimi czytelnikami
oraz długo wpisywała dedykację do swoich książek. Nie zabrakło również wzruszających
spotkań jak np. z Janem Kozą, sołtysem Mąchocic-Scholasterii, który jest jednym z bohaterów książki “Ciebie jedną kocham...”
Wojciech Purtak

Publiczność w skupieniu wysłuchała opowieści pisarki.

Na scenie pisarce towarzyszyli: w roli Tadeusza Kościuszki - Wojciech
Raszewski, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie, a w roli Stefana
Żeromskiego - Andrzej Sobierajski, absolwent Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach- Scholasterii.
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Absolwenci posyłają tu swoje dzieci

Przedszkole w Woli Kopcowej ma 30 lat
W bardzo słoneczne popołudnie świętowano 30-lecie działalności przedszkola w Woli Kopcowej. Były życzenia,
prezenty i radosne występy przedszkolaków.
Świętowanie rozpoczęła wspólna modlitwa w kaplicy św. Józefa Robotnika. Mszy świętej przewodniczył proboszcz Piotr Motyka. Tuż po zakończeniu nabożeństwa wszyscy przeszli na plac
szkolny, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Jej gospodynią była Janina Dyamentowska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Woli Kopcowej, w skład której wchodzi przedszkole. - 30 lat
to czas, który skłania do refleksji, podsumowań oraz zadumy nad
przebytą drogą. Jak zmieniało się nasze przedszkole, jak jesteśmy
postrzegani w środowisku, jakich mamy absolwentów? - mówiła
dyrektor Dyamentowska. Chwilę później przypomniała najważniejsze fakty z historii placówki. Przypomnijmy, że we wrześniu
1987 roku z inicjatywy Jana Raka, inspektora oświaty i wychowania w Masłowie, Tadeusza Januchty, naczelnika Gminy Masłów
oraz Kuratorium powołano w Woli Kopcowej przedszkole.
Wyjątkowa współpraca
Wójt Tomasz Lato podczas sobotniej uroczystości zwracał
szczególną uwagę na współpracę wszystkich środowisk, która
ma ogromny wpływ na życie i działalność placówki. - Dziękuję
wszystkim, którzy przez te wszystkie lata sprawili, że jest to wyjątkowe przedszkole, tak bardzo bliskie wszystkim mieszkańcom
Woli Kopcowej. Pamiętajmy, że pierwsze roczniki, jakie uczyły się
tu mają już swoje dzieci, które właśnie posyłają do naszego przedszkola – mówił wójt. Z życzeniami pospieszyli zarówno wójt z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Pedryczem jak i radni, sołtys Edward Mazur z Radą Sołecką, radny powiatowy Marian
Zarzycki oraz przyjaciel placówki Henryk Milcarz, radny Sejmiku,
prezes Wodociągów Kieleckich.

Było bardzo tanecznie i radośnie.

Na zakończenie pokrojono jubileuszowy tort. Podzielili go wójt Tomasz Lato,
dyrektor Janina Dyamentowska, Antonina Siudak, była sołtys Woli Kopcowej,
podaczas której kadencji otwarto przedszkole oraz ks. Piotr Motyka.

Podzielili tort
W części oficjalnej wystąpiły oczywiście przedszkolaki. Poszczególne grupy prezentowały żywiołowe tańce, a nawet wierszyki zdobywając przy tym wielkie oklaski. Na zakończenie pokrojono jubileuszowy tort. Pośród wszystkich podzielili go wójt Tomasz
Lato, dyrektor Janina Dyamentowska, Antonina Siudak, była sołtys
Woli Kopcowej, podaczas której kadencji otwarto przedszkole oraz
ks. Piotr Motyka. Najważniejsze tego popołudnia były dzieci, dla
których przygotowano mnóstwo atrakcji np. kilka dmuchańców,
czy malowanie twarzy. Dorośli mogli obejrzeć m.in. wystawę archiwalnych zdjęć z historii przedszkola.
Wojciech Purtak

Przedszkolaki zaprezentowały się z jak najlepszej strony.

„Agronomówka” z nowym ogrodzeniem
Zakończyły się prace przy wymianie ogrodzenia wokół budynku gminnego
tzw. Agronomówki w Mąchocicach Kapitulnych.
Przy budynku w którym znajduje się obecnie gabinet weterynaryjny, wymieniono
stare ogrodzenie oraz wycięto krzaki wokół niego. Założono nową bramę wraz z furtką
oraz utwardzono miejsca postojowe płytami ażurowymi. Koszt inwestycji, który w całości pokryty był z budżetu gminy nie przekroczył 30 tys. zł.
MF
Agromonówka zyskała odświeżone otoczenie.
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Już parkują

Parking w Brzezinkach
został już oficjalnie oddany do użytku
Zakończyła się budowa parkingu, który był oczekiwany od
lat. Powstał dzięki wykupieniu działki przez Urząd Gminy Masłów
przy skrzyżowaniu dróg powiatowej i gminnej. To duże ułatwienie dla przyjeżdżających na cmentarz w Brzezinkach. Na placu
znajdują się 54 regularne miejsca parkingowe, a docelowo miejsce
może znaleźć na nim około 70 aut. Cały teren został oświetlony
czterema dużymi lampami, które oświetlą całość miejsc parkingowych oraz przylegającą do nich zatokę autobusową, która została
wybudowana jednocześnie z parkingiem. Jak zaznacza wójt Tomasz Lato inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno osób korzystających z parkingu jak i z komunikacji
autobusowej.
WP
Na placu znajdują się 54 regularne miejsca parkingowe,
a docelowo miejsce może znaleźć na nim około 70 aut

Cieszymy się i gratulujemy

Dyrektor GOKiS uznana
„Osobowością turystyczną”
Krystyna Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie otrzymała prestiżową
statuetkę “Wędrowca Świętokrzyskiego” w kategorii
“Osobowość turystyczna”.
Krystyna

Gala wręczenia nagród odbyła się
w Centrum Geoedukacji na kieleckiej Wietrzni podczas 19. Wojewódzkich Obchodów
Światowego Dnia Turystyki. Zgodnie z tradycją głównym punktem świętowania jest
wyróżnienie instytucji i osób, które swoją
działalnością przyczyniają się do rozwoju
turystycznego regionu świętokrzyskiego.
Łączenie kultury z turystyką
Nagrody Adama Jarubasa, marszałka
województwa świętokrzyskiego przyznano
w kilku kategoriach. “Osobowością turystyczną” wybrano Krystynę Nowakowską,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie, która od wielu lata znana
jest w regionie ze swojej działalności na
rzecz rozwoju turystyki. Z sukcesami kieruje Centrum Edukacyjnym Szklany Dom Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach
oraz działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Odnowy Wsi “Odnowica”, którego jest współzałożycielką, pomysłodawczynią i autorką większości realizowanych projektów.
- Nagroda to dostrzeżenie moich działań
na przestrzeni wielu lat. Tytuł osobowość

Nowakowska, dyrektor
turystyczna odbieram
Gminnego Ośrodka Kultury
jako wyróżnienie za
i Sportu w Masłowie z prestistworzenie w Ciekożową statuetką “Wędrowca
tach miejsca, które
Świętokrzyskiego” .
Fot. Paweł Małecki
jest atrakcją turystyczną, jaką może szczycić
się województwo świętokrzyskie – komentuje Krystyna Nowakowska. - Myślę, że doceniono również dość niekonwencjonalne podejście do turystyki, którą łączę z kulturą – dodaje. Z nagrody cieszy się
również wójt Tomasz Lato. - To bardzo prestiżowa i znacząca w środowisku turystycznym
nagroda. Cieszę się, że trafia ona w ręce pani dyrektor związanej z gminą Masłów. Dzięki
pracy i zaangażowaniu Krystyna Nowakowska stworzyła miejsce, które jest rozpoznawalne wśród turystów i coraz częściej przez nich odwiedzane, o czym świadczy choćby tegoroczny wzrost liczby osób przyjeżdżających do Ciekot – zaznacza wójt.

W zacnym gronie
W gronie laureatów znaleźli się również: Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno
(Super Wędrowiec Świętokrzyski), Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej (Atrakcja
turystyczna), Hufiec ZHP w Starachowicach (Organizacja turystyczna), gmina Daleszyce
(Gmina turystyczna), Hotel 365 (Przedsiębiorstwo). Nagrodzonym gratulowali m.in. Grzegorz Świercz, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, Bernard Antos, sekretarz Województwa, Jacek Kowalczyk, dyrektor
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
oraz Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
Wojciech Purtak
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Z Dworku Żeromskich (10)

FISHARMONIA i INNE…
Z muzykowaniem w rodzinie Stefana
Żeromskiego było rozmaicie. Mamę w
dzieciństwie uczono gry na klawikordzie.
Instrument był w tynieckim dworze, do
którego dwa, trzy razy w tygodniu przyjeżdżał z nieodległych Rogienic, z zaprzyjaźnionego dworu Łempickich, ich domowy nauczyciel muzyki Frantisek Chmelik,
by uczyć małe Katerlanki gam, solfeżu i
śpiewu.
Później, na krakowskiej pensji, to była
godzina tygodniowo teorii muzyki i pięć
śpiewu – głównie kościelnego. O zainteresowaniach muzycznych Wincentego
Żeromskiego – ojca pisarza – nie wiemy
nic. O umiejętnościach wujów i ciotek –
niewiele. Na skrzypcach i fisharmonii grał
wuj Józef Kalasanty Kozłowski, na fortepianie – ciotka Seweryna Schmidtowa i jej
syn Ignacy, na klarnecie spowinowacony
z rodziną Mieczysław Koczanowicz.
O Stefanie wiemy, że miał silny, o ładnej
barwie głos, dobry słuch i dużą wrażliwość muzyczną. Nauczyciel śpiewu i
muzyki w kieleckim gimnazjum (zarazem organista katedralny) – Wawrzyniec
Warchalski, po przesłuchaniu chłopca
zakwalifikował go do chóru szkolnego,
z którym na uroczystości państwowe i
kościelne przygotowywał oprawę artystyczną. Stefan Żeromski, gdy tylko była
sposobność, z upodobaniem słuchał koncertów domowych i publicznych, a później
na stronicach „Dzienników” zamieszczał
opisy wrażeń i spostrzeżeń związanych z
muzyką sakralną, dworską, ludową, symfoniczną, ale też z muzyką przyrody: lasu,
łąki, wody. „Każdy dźwięk muzyki robi na
mnie ogromne wrażenie” – pisał we wrześniu 1882 roku. Fascynacja tą „najwspanialszą ze sztuk” towarzyszy później wielu jego literackim postaciom.
W dziewiętnastowiecznych dworkach
szlacheckich zwykle były jakieś instrumenty. Grywano nań w okresie Bożego
Narodzenia polskie kolędy, w innych okolicznościach pieśni patriotyczne, biesiadne, obyczajowe do słów Karpińskiego,
Ujejskiego, Mickiewicza, Pola, Konopnickiej, Lenartowicza, z muzyką Chopina,
Moniuszki, Kurpińskiego, Komorowskiego
czy Niewiadomskiego. Takie domy znał
Żeromski, w takich bywali jego literaccy
bohaterowie.
Do ciekockiego dworku dziewiętnastowieczną fisharmonię, w bardzo dobrym
stanie zachowania, podarowali na „Imieniny Stefana” 2013 roku Renata i Łukasz

Mazurowie z Kielc (on jest znanym muzykiem jazzowym, kompozytorem, współtwórcą różnych projektów muzycznych
w kraju, także na terenie gminy Masłów,
gdzie w 2016 roku powstała jego płyta
„Impresje Świętokrzyskie” na motywach
pieśni ludowych, z udziałem rodzimego
Zespołu Pieśni i Tańca „Ciekoty”, jest również autorem muzyki do fragmentów rytmicznej prozy Żeromskiego z „Popiołów”,
„Arymana”, „Przedwiośnia”, nagranej na
płytę, która towarzyszyła wydaniu mojej
książki „Rodzina Stefana Żeromskiego w
Świętokrzyskiem”).
Podarowany melodykon powstał w
szwedzko-niemieckiej manufakturze organmistrzowskiej Olafa Lindholma i syna,
mającej w swym dorobku udział w międzynarodowych wystawach w Nicei, Paryżu i Brukseli. Lindholmowie w reklamach
prasowych, jak i ofertach kierowanych do
potencjalnych nabywców, przytaczali entuzjastyczne opinie znanych organistów
o swoich instrumentach oraz informowali
o zasięgu ich sprzedaży (Moskwa, Lwów,
Sztokholm, Kraków, Warszawa, Praga,
Berlin, Wiedeń), gdzie mieli przedstawicielstwa.
Ciekocka fisharmonia przez wiele lat była
własnością kolejnych pokoleń muzykującej rodziny Gerstenbergerów, mieszkającej początkowo w Czechach, a później
w Niemczech w okolicy Reichenbach. Do

Polski, do domu mojego ojca Henryka Stolarczyka, który był absolwentem Biskupiej
Szkoły Organistowskiej, istniejącej w Kielcach w międzywojniu, trafiła w 1980 roku
jako prezent od zaprzyjaźnionej z rodziną
skrzypaczki Hildtraudy Gerstenberger.
Ojciec już dawno nie był praktykującym
organistą. Wykorzystywał fisharmonię
domowo, dla własnej i przyjaciół przyjemności. W 1993 roku przekazał ten
szlachetny instrument swemu wnukowi
Łukaszowi, który kontynuuje rodzinne
muzyczne umiejętności i pasje. A Łukasz
(prywatnie mój siostrzeniec i chrzestny
syn), widząc jak bardzo się staram, by
godnie urządzić ciekockie dominium Żeromskich, postanowił podarować melodykon do odtworzonego domu rodzinnego
wielkiego pisarza. Czasem – na moją lub
Krystyny Nowakowskiej prośbę – towarzyszy swą grą na tym stareńkim aerofonie stroikowym spotkaniom aranżowanym we wnętrzu lub na południowym
tarasie dworu.
Nasza fisharmonia ma dębową skrzynię
o tradycyjnym kształcie, obwiedzioną w
dolnej części listwą, skromne uchwyty
snycerskie, profilowaną pokrywę klawiatury, inkrustowaną mosiądzem tabliczkę
firmową „Lindholm”, osiem rejestrów służących do włączania i różnicowania poszczególnych głosów (stroików).
Na jej bardzo ładne brzmienie zwrócił
przed laty uwagę Krzesimir Dębski, a
Grzegorz Turnau wiosną 1995 roku grał
na niej partie klawiszowe „Nieszporów
Ludźmierskich” w kieleckiej Bazylice Katedralnej.
Dziś, gdy nasz świat przepełniony jest
kakofonią rozmaitych, często trudnych
do zniesienia dźwięków, gdy wokół panuje hałas, z zazdrością myślimy o latach młodości Stefana, kiedy jedynymi w
domu były echa rozmów, czasem śpiew
przy fisharmonii, bicie zegara, melodyjka
pozytywki lub dźwięk dzwoneczka wzywającego na obiad czy przedwieczorną
herbatę. Te wymienione wyżej, przyjazne
uszom ludzkim przedmioty, znalazły również swe miejsce w ciekockim dworku, podarowane przez Kazimierza Kokowskiego
(stylowy zegar ścienny), Sławomira Micka
(dzwoneczek gospodarski), a także mojego męża i mnie (dziewiętnastowieczna
stołowa pozytywka z pięknym kaflem z
Delft oraz dzwoneczki przy drzwiach wejściowych i łóżku matki).
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Smaczne wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością

Trzeci raz grillowali w Dąbrowie
Dopisała pogoda i publiczność. Za nami bardzo udane III Sołeckie Mistrzostwa w Grillowaniu. Puchar za
przygotowanie najlepszych potraw powędrował do
Jacka Bąka.
Już po raz trzeci na wspólne grillowanie zaprosili mieszkańcy
Dąbrowy. Wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko samych mieszkańców, ale również gości z innych
sołectw gminy Masłów oraz z Kielc. Organizacja tegorocznego wydarzenia była możliwa dzięki współpracy wielu środowisk. Gości
wspólnie witali sołtys Aniela Cedro, radni Stanisław Doleziński i
Ryszard Filipowicz oraz Władysław Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Nasza Dąbrowa. Organizatorzy podkreślali, że organizacja
grillowania była możliwa dzięki wielu sponsorom – mieszkańcom
i przyjaciołom Dąbrowy, którzy nie szczędzili grosza na wspólną
integrację. Co ważne piknik był również współfinansowany z budżetu Gminy Masłów. Za jego przygotowanie odpowiadali: Stowarzyszenie „Wspólnie dla tradycji”, Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa”, sołtys i rada sołecka, radni sołectwa oraz Dąbrowianki.

Zwycięzca grillowania Jacek Bąk z organizatorami
i gośćmi wydarzenia.

Wiele atrakcji na i przed sceną
Organizatorzy zadbali o każdy szczegół. Na placu przed
świetlicą samorządową stanęła scena, namioty, parasole, a nawet
dmuchaniec dla dzieci. Najmłodsi przez cały czas trwania imprezy
mogli uczestniczyć w animacjach prowadzonych przez panie z Tęczowej Prywatki. Były ciekawe konkursy i zadania. Na scenie przed

To była impreza dla całych rodzin.

świetlicą prezentowali się: Zespół Pieśni i Tańca Wilkowianie, Barczanki, Andrzej i Przyjaciele. Wielkimi brawami nagrodzono utalentowaną Michalinę Cedro, która nie tylko pięknie śpiewała, ale
grała również na skrzypcach. Podczas pikniku swoje stanowiska
mieli policjanci, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego oraz OSP Masłów. Policjanci, ratownicy i druhowie służyli radą
i chętnie zdradzali tajniki swojej pracy.
W świetlicy trwały zabawy dla dzieci.

Jak co roku grillowanie przyciąnęło wielu mieszkańców i gości.

Pyszny karczek
W Dąbrowie nikt nie był głodny. Panie zadbały o pyszne, domowe ciasta i chleb ze smalcem i ogórkiem. Na każdego czekała
również gasząca pragnienie kielecka kranówka z sokiem z Wodociągów Kieleckich, a także gorąca kiełbaska z grilla. To właśnie grill był w centrum wydarzenia. Do III Sołeckich Mistrzostw
w Grillowaniu zgłosili się: Ewa Kundera, Marta Walkowicz, Piotr
Niewadzi, Marcin Kumor, Jacek Bąk. Uczestnicy konkursu musieli
przygotować jak najsmaczniejsze potrawy z grilla. Serwowano nie
tylko kiełbaski, ale również karczek czy skrzydełka. Zapachy roznosiły się po całej Dąbrowie! Ostatecznie jury w składzie: Anna
Strączyńska, Marta Gawrońska, Marian Zarzycki uznało się, że mistrzem został Jacek Bąk, który zaserwował m.in. szaszłyk z karczku z marynatą na bazie orzeszków ziemnych, kolendry, limonki,
czosnku i oleju rzepakowego. Do zwycięzcy trafił wielki puchar,
który wręczył mu wójt Tomasz Lato. Do wszystkich uczestników
powędrowały nagrody rzeczowe.
Wojciech Purtak
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Nasze gospodynie i gospodarze wśród najlepszych
Domaszowianki i Gospodarstwo Agroturystyczne Nad Wodą znaleźli się w gronie laureatów konkursów Echa Dnia.
Za nami finał konkursów agrobiznesowych organizowanych przez dziennik Echo
Dnia. Uroczysta gala odbyła się w Targach
Kielce, które podczas finału zabawy tętniły
pulsem najlepszych zespołów z całego województwa świętokrzyskiego. W tym zacnym
gronie znalazły się Domaszowianki z Domaszowic. Zespół zajął pierwsze miejsce w powiecie kieleckim i drugie w województwie
w konkursie na Najlepsze Gospodynie i Gospodarzy Wiejskich 2017 w województwie

świętokrzyskim! Nagrodę w imieniu zespołu
odbierał Edward Papież. Nasi reprezentanci zostawili w tyle konkurencję i cieszyli się
ze zwycięstwa. Publiczność mogła również
wysłuchać żywiołowego występu Domaszowianek.
Mnóstwo gratulacji
To jednak nie jedyny sukces mieszkańców gminy Masłów. Gospodarstwo Agroturystyczne Nad Wodą z Ciekot prowadzone
przez Dorotę i Ludwika Michtów zajęło

drugie miejsce, w kategorii Agro-Wypoczynek 2017 i znalazło się w gronie tych gospodarstw, w których najlepiej się wypoczywa.
Laureatów wspierali podczas gali m.in. wójt
Tomasz Lato oraz Krystyna Nowakowska,
dyrektor GOKiS. Z gratulacjamipospieszyli
min. europoseł Czesław Siekierski, posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, wojewoda
Agata Wojtyszek, marszałek Adam Jarubas,
starosta kielecki Michał Godowski.
WP

Laureaci konkursów otrzymali nagrody podczas uroczystej gali w Targach Kielce.

Ciekawe spotkanie w Szklanym Domu

Podsumowali „Kwiatki w betonie”
Uczestnicy wyjątkowego spotkania przyjechali do Ciekot zabytkowym “ogórkiem”, a wszyscy mogli obejrzeć wyselekcjonowane zdjęcia architektonicznych „perełek” rodem z PRL. Za nami podsumowanie akcji “Kwiatki w betonie”,
która pięć lat temu została zapoczątkowana w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie.
Akcja polegała na fotografowaniu sztuki, która powstała w latach 1945- 1989. Mała architektura, witraże, murale, rzeźb, neony
czy zdobienia elewacji budynków dodawały koloru i światła szaro-burej rzeczywistości PRL-u. To wszystko można było zobaczyć na
wystawie w Szklanym Domu, która zawisła w galerii jak i podczas
prezentacji multimedialnej. Całości towarzyszyła wystawa „Klomb
liter” ze zbiorów Radosława Nowakowskiego.
Awangardowa propozycja
Gości przed Szklanym Domem witała Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Masłowa, a sposobów dotarcia do Ciekot było kilka. Ten

Uroczyście otwarto ciekawą wystawę nawiązującą do „kwiatków” PRL.

najbardziej oryginalny polegał na autobusowym kursie z Dworca
PKS w Kielcach. Pasażerowie przyjechali popularnym “ogórkiem”
czyli autobusem Jelcz 043. To jednak nie wszystko. W czasie wydarzenia prezentowano jeden z odcinków Polskich Kronik Filmowych wyemitowany z taśmy filmowej na projektorze z lat 60, prelekcja na temat rzeźby plenerowej w Kielcach wygłoszony przez
Piotra Suligę. Atrakcją dla gości był również koncert muzyki awangardowej w wykonaniu duetu Muozik/Szmidt z towarzyszącymi
im niezwykle ciekawymi wizualami i instalacją artystyczną artysty
Gieca. Pomyślano również o najmłodszych uczestnikach spotkania. W jednej z sal znajdował się kącik zabaw w którym znalazły
się zabawki i gry z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Można
było sprawdzić się w grze w kapsle, bierkach, chińczyku.
Goście, goście
Wśród gości wydarzenia byli wójt Tomasz Lato, Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich, radny Sejmiku, którzy wsparli
organizację wydarzenia oraz Czesław Gruszewski, wiceprezydent
Kielc, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Stanisława Zacharko, dyrektor BWA oraz Jarosław Machnicki, dyrektor
WDK. Okolicznościowymi dyplomami, czerwonym goździkiem
oraz papierowym, spółdzielczym punktowcem do samodzielnego
składania wyróżniono tych wszystkich, którzy byli zaangażowani
w akcję „Kwiaty w betonie” przez pięć lat jej trwania.
WP
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XV spotkanie „O Żeromskim od A do Ż”
Złotopolska słoneczna niedziela 15 października na Żeromszczyźnie. Świętujemy wydanie kolejnego tomu „Pism zebranych”
Stefana Żeromskiego („Publicystyka 1920-1925”) w opracowaniu
najwybitniejszego znawcy i edytora – profesora Zdzisława Jerzego
Adamczyka. Jest w tym tomie zawarty m. in. utwór, którego obszerne fragmenty wiążą się ze świętokrzyską krainą, mówią o naszych
górach, klasztorach, zamkach, miejscowościach, kopalniach rud,
nazwiskach zapamiętanych przez Żeromskiego, pieśniach ludu,
obyczajach, gusłach i czarownicach. To „Snobizm i postęp”- zabroniony przez cenzurę w PRL–u za antyrosyjskie treści. Utwór
wart indywidualnej bibliofilskiej edycji, np. z materiałem ilustracyjnym z dawnych widokówek PTK, jakich spory zespół posiada
kieleckie Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.
Świętujemy też wydanie sensacyjnej książki profesora
„Manipulacje i tajemnice. Zagadki później biografii Stefana
Żeromskiego”, obalającej dotychczasowe, przedstawiane przez
Hannę Mortkowicz – Olczakową, Alinę Kowalczykową i córkę
pisarza Monikę Żeromską, mity upojnego szczęścia w związku z
Anną Zawadzką. Książka pokazuje rozdarcie pisarza, jego skrupuły, słabości, niekonsekwencje.
Gruszki z Chobrzan
Na Żeromszczyznę pierwsi dojechali goście z podsandomierskich Chobrzan, z tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego z polonistką Małgorzatą Grądziel. To ona
przekazuje swym uczniom wiedzę o osobistych i literackich związkach pisarza z miejscowością i całą sandomierską okolicą, którą
nazywał „ogrodem szczęścia”. Przywieźli prezent do dworku. W
dalekiej przeszłości ciotka i zarazem matka chrzestna Stefana – Tekla z Katerlów Trepkowa – właścicielka Chobrzan, obdarowywała
ulubionego chrześniaka orzechami, czy innymi owocami. Tym ra-

Na spotaknie z profesorem przyjechała młodzież
m.in. z IV LO oraz I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Podziękowania za udział w akcji czytania Żeromskiego wręczyła Agata
Binkowska, członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Otrzymali
je: Krystyna Nowakowska, dyrektor GOKiS, Joanna Januchta, dyrektor SP
w Mąchocicach – Scholasterii oraz wójt Tomasz Lato.

Spotkanie z prof. Zdzisławem Jerzym Adamczykiem
poprowadziły kustosz honorowa dworku Kazimiera Zapałowa
oraz dyrektor Krystyna Nowakowska.

zem to był kosz gruszek z drzewa sąsiadującego z wiekową „gruszą
Żeromskiego”, pod którą Stefan, goszcząc u ciotki, chętnie odpoczywał.
Wielopokoleniowa frekwencja
Sala imprezowa w „Szklanym Domu” szybko wypełniła się
publicznością. Przybyli goście z sandomierskiego muzeum i tamtejszej biblioteki: Jerzy Krzemiński – autor nowatorskich wystaw,
edytor bibliofilskich druków, niestrudzony poszukiwacz rękopisów
po pisarzach i poetach, wraz z Lidią i Krzysztofem Grądzielami.
Dojechali nauczyciele z Suchedniowa – rodzinnej miejscowości
profesora Adamczyka, z Chmielnika i Gnieździsk, gdzie szkoły noszą imię Stefana Żeromskiego. Dostrzegamy wśród zebranych m.in.
przewodników świętokrzyskich, działaczy harcerskich, członków
Stowarzyszenia „Żeromszczacy”, profesorów UJK, nauczycieli kieleckich szkół, bibliotekarzy, literatów, dziennikarzy, mieszkańców
Ciekot i okolicy, humanistyczną młodzież. „Gigantyczna frekwencja – skomentował jeden z doświadczonych muzealników - serce
rośnie!”
Radkowe gałązki głogu
Na scenie portret olejny Stefana Żeromskiego autorstwa Krystyny Ściwiarskiej, ukazujący pisarza w wieku, gdy pracował nad
„Snobizmem i postępem”. Pod sztalugą (jak pod oknem izdebki Andrzeja Radka z „Syzyfowych prac”) gałęzie głogu obsypane
czerwonymi owocami. To ulubione, często opisywane krzewy
Żeromskiego. Prowadzące spotkanie w ręcznie tkanych zapaskach
świętokrzyskich: bordowo – czarnej spod Radostowej i czerwono –
czarnej z Psar.
Gawęda, czytanie i muzyka
Przybyłych gości powitała Krystyna Nowakowska – dyrektor
GOKiS w Masłowie, inicjatorka cyklu spotkań „O Żeromskim od A
do Ż”. O profesorze, jego fascynacji twórczością Żeromskiego, o
jego iście benedyktyńskich pracach badawczych, wydawniczych
i popularyzatorskich opowiedziała kustosz Kazimiera Zapałowa,
pytając też uczonego o początki zainteresowań dziełem i biografią
pisarza, o trudności i satysfakcje edytorskie, o dalsze plany.
A później już gawęda profesora. Przyjemnością jest słuchanie tego uczonego a zarazem pasjonata, który nawet o sprawach
z pozoru mało interesujących lub trudnych dla ludzi innej profesji, mówi ciekawie, z humorem, swadą. Odkłamuje nieścisłości i
konfabulacje na temat Żeromskiego i jego drugiej rodziny, jakie z
różnych powodów powstały i są nadal w powszechnym obiegu.
Szczegóły we wspomnianej wcześniej książce „Manipulacje i tajemnice…” Koniecznie trzeba ją przeczytać!
Spotkaniu towarzyszyły recytowane przez Alicję Rozborską
fragmenty „Snobizmu i postępu” o Dolinie Wilkowskiej i Ciekotach
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oraz kompozycje muzyczne do rytmicznej prozy autora „Popiołów” stworzone przez Łukasza Mazura, kunsztownie interpretowane przez Małgorzatę „Gochę” Wojciechowską.
Świętokrzyskie czyta…
Po opowieściach profesora z dziękczynnym gratulacyjnym
adresem wystąpiła w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa Członkini Zarządu Województwa
Agata Binkowska. Podsumowała też akcję „Świętokrzyskie czyta
Żeromskiego”, rozpoczętą 1 czerwca w Ciekotach, wymieniając
szkoły, biblioteki i inne placówki kultury naszego województwa,
które odpowiedziały na marszałkowski apel i zorganizowały głośne
czytanie. „To wielka wartość” – powiedziała wręczając pisemne
podziękowania osobom, które w Ciekotach „czytanie” współtworzyły, a więc wójtowi Tomaszowi Lato, dyrektor GOKiS Krystynie
Nowakowskiej oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii Joannie Broniek.
Słodkie prezenty dla profesora
W imieniu mieszkańców „najściślejszej ojczyzny” Stefana Żeromskiego podziękował profesorowi wójt Tomasz Lato oraz organizatorki spotkania Krystyna Nowakowska i Kazimiera Zapałowa.
Zamiast kwiatów wręczyły zacnemu gościowi miejscowe słodkie
produkty: kosz masłowskich krówek i smakowite miody z Mąchocic. „Skąd wiedzieliście, że to moje ulubione słodycze” – zapytał
profesor.
Dedykacje i ciasta jak u Żeromskich
Po książki i dedykacje ustawiła się kolejka. Sprzedano wszystkie egzemplarze. Podpisywanie i indywidualne rozmowy z autorem
trwały długo. Szczęśliwi posiadacze okolicznościowych wpisów

Małgorzata „Gocha” Wojciechowska i Łukasz Mazur
muzycznie zinterpretowali teksty Stefana Żeromskiego.

kontentowali swe podniebienia ulubionymi ciastami Żeromskiego,
zapamiętanymi z ciekockiego dzieciństwa: śliwkowym i sernikiem
„ z podśmietania”. Młodzież fotografowała się z profesorem przy
portrecie pisarza.
Prezenty z Chmielnika
Niespodziewanym prezentem dla dworku były przywiezione
przez księdza dziekana Franciszka Siarka (pochodzącego z Górna,
a pełniącego posługę kapłańską w Chmielniku, zaprzyjaźnionego z
kustosz Kazimierą Zapałową) poroża, porostki i wyprawiona główka rogacza. W parę dni później ozdobiliśmy nimi ściany ciekockiego domostwa Żeromskich. Przypominają dawne polowania ojca i
syna. Dziękujemy!
KZ i KN

Rywalizacja w duchu promocji aktywnego stylu życiu

Turniej Pięciu Strażnic dla Brzezinek
Zwycięzcami w klasyfikacji generalnej Turnieju Pięciu
Strażnic zostali chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Brzezinek.
Turniej Pięciu Strażnic ma piękny cel, ponieważ propaguje
zdrowy i aktywny wypoczynek wśród młodzieży i przede wszystkim integruje ją. Podnosi sprawność fizyczną członków drużyn pożarniczych. W ramach turnieju prowadzona jest również edukacja
z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz profilaktyki antyalkoholowej, a także edukacja i profilaktyka z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom. Młodzież poszerza też swoją wiedzę o gminie Masłów i regionie. Druhowie od kilku tygodni zmagali się w takich
konkurencjach jak: siatkówka, piłka nożna, strong man, musztra,
dart. Ostatnia konkurencja, bieg patrolowy zadecydowała o klasyfikacji generalnej, podsumowującej turniej. To nie była łatwa konkurencja, ponieważ wymagała od druhów dobrej kondycji fizycznej.

Chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Brzezinek
okazali się najlepsi.

Podczas wielkiego finału spotkali się wszyscy uczestnicy zawodów,
organizatorzy i goście.

Wycieczka w nagrodę
Po podsumowaniu zmagań poznaliśmy tegorocznych zwycięzców Turnieju Pięciu Strażnic. Pierwsze miejsce wywalczyli chłopcy
z MDP Brzezinki, drugie miejsce przypadło ubiegłorocznym zwycięzcom, chłopcom z MDP Ciekoty, trzecie miejsce zajęli chłopcy
z MDP Mąchocice Kapitulne. Drużyny, które stanęły na podium zostały uhonorowane pucharami, które wręczali wiceprezes zarządu
wojewódzkiego i prezes powiatowego zarządu OSP, Ireneusz Żak,
radny sejmiku województwa świętokrzyskiego i prezes Wodociągów
Kieleckich, Henryk Milcarz oraz wójt Tomasz Lato. Kolejne miejsca
zajęli MDP Wola Kopcowa, MDP Masłów, MDP Ciekoty - dziewczęta, MDP Mąchocice Kapitulne – dziewczęta. W nagrodę grupa 90
osób z MDP udała się na wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa w Myślenicach. Gratulujemy wszystkim drużynom uczestnictwa w turnieju i życzymy samych sukcesów! Organizatorem turnieju jest Zarząd
Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Masłowie.
Mateusz Fąfara
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MSS Masłów zwyciężył w Turnieju Mistrzów
W hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie odbył się VIII Turniej Mistrzów Lig woj. świętokrzyskiego
w piłce siatkowej mężczyzn organizowany przez Urząd Gminy w Masłowie oraz Świętokrzyski Związek Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego.
Udział w nim wzięły cztery drużyny:
SINIAD Złota, LUKS START Dobromierz,
NML-GOSIR Zagnańsk oraz gospodarze,
drużyna MSS Masłów. Mecze rozgrywane
były w systemie każdy z każdym. Po za
zasięgiem była drużyna z Masłowa, która
pokonała wszystkich rywali i tym samym
zapewniła sobie zwycięstwo w turnieju.
Dwa zwycięstwa odnotowali sąsiedzi z Zagnańska, którzy zajęli drugie miejsce. Miej-

sce na najniższym stopniu podium zajęła
drużyna z Dobromierza. Na wielkie brawa zasłużyli natomiast zawodnicy SINIAD
Złota, którzy przybyli do Masłowa w mocno okrojonym składzie i mimo to dzielnie
walczyli z każdym rywalem.Nagrody zwycięzcom wręczyli wójt Tomasz Lato, Bogdan Gawron prezes zarządu ŚZ TKKF oraz
dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie
Marcin Gawron. Najlepszym zawodnikiem

MSS Masłów zwyciężył we wszystkich spotkaniach i wygrał turniej.

turnieju został Artur Kaleta z MSS Masłów.
Głównym sędzią oraz współorganizatorem
zawodów był Jan Mitek, któremu przy organizacji pomagał Wojciech Haba zawodnik
MSS Masłów.
Mateusz Fąfara

Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Artur Kaleta z masłowskiej drużyny.

Drużyna z Mąchocic z pucharem!
Puchar Wójta Gminy Masłów trafił w ręce drużyny
z Mąchocic Kapitulnych o wdzięcznej nazwie „Nie
zadzieraj z fryzjerem”.
W dniach 7-8 września na boisku ze sztuczną nawierzchnią
w Mąchocicach Kapitulnych odbył się turniej o Puchar Wójta. Rywalizowało o niego sześć drużyn z terenu gminy Masłów. W pierwszym dniu turnieju drużyny rywalizowały ze sobą w grupach. Po
zaciętych meczach wyłoniono cztery drużyny, które zmierzyły się
ze sobą dzień później w półfinałach. Po za zasięgiem była drużyna
„Nie zadzieraj z fryzjerem”, która „oGOLiła” swoich rywali i sięgnęła po puchar, pokonując w finale po rzutach karnych drużynę
OSP Mąchocice Kapitulne. W pojedynku o trzecie miejsce zmierzyły się, ekipa z Brzezinek i po raz pierwszy w historii Pucharu
Wójta drużyna reprezentująca Urząd Gminy w Masłowie. Brzezinki nie dały żadnych szans zespołowi Gminy Masłów i ostatecznie,
to oni zajęli trzecie miejsce na podium.
Dawid najlepszy
W turnieju brały udział również drużyny PUT-IN Team
oraz Champion Dolina Marczakowa, którym nie udało się wyjść
ze swoich grup. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dawid
Kaleta ze zwycięskiej drużyny „Fryzjerów”, najlepszym strzelcem

Wygrała drużyna „Nie zadzieraj z fryzjerem” okazała się
najlepsza w całym turnieju.

został Marcin Supierz z Brzezinek, natomiast miano najlepszego
bramkarza powędrowało do Artura Długosza z Gminy Masłów.
Puchary, statuetki i nagrody rzeczowe wręczyli dyrektor Zespołu
Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, Aneta Januchta oraz wójt Tomasz Lato. Turniej zakończył wspólny grill na placu przy szkolnym
boisku. Kolejna okazja do zdobycia pucharu już w przyszłym roku.
Mateusz Fąfara
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Do podium zabrakło niewiele
44 drużyny pożarnicze wystartowały w IX Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Olimpic” w Strawczynku. Wśród nich silna ekipa z OSP Mąchocice Kapitulne
i młodzieżowcy z Ciekot.
Rywalizacja toczyła się w czterech kategoriach. Uczestnicy
mieli do rozegrania dwie konkurencje. Pierwsza to ćwiczenia bojowe, polegały one na podawaniu z hydronetek wody do specjalnych
nalewaków oraz łączeniu węzłów pożarniczych. Druga konkurencja to widowiskowa sztafeta. W biegu sztafetowym zawodnik na
poszczególnej zmianie musiał pokonać różne przeszkody w jak
najkrótszym czasie. O kolejności zajętych miejsc decydowały czasy i punkty przyznawane przez profesjonalnych sędziów. Bardzo
dobre piąte miejsca w swoich kategoriach zajeły wszystkie drużyny
z jednostki w Mąchocicach Kapitulnych, którym nie wiele zabrakło
do zajęcia miejsc na podium. Dziewiąte miejsce w swojej kategorii
zajęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców z Ciekot.
Mateusz Fąfara

WYNIKI ZAWODÓW:
Seniorzy:
1. Ochotnicza Straż Pożarna Brudzów
2. Ochotnicza Straż Pożarna Obice
3. Ochotnicza Straż Pożarna Strawczyn
...
5. Ochotnicza Straż Pożarna Mąchocice Kapitulne
Seniorki:
1. Ochotnicza Straż Pożarna Wola Morawicka
2. Ochotnicza Straż Pożarna Strawczyn
3. Ochotnicza Straż Pożarna Kowala
...
5. Ochotnicza Straż Pożarna Mąchocice Kapitulne
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt:
1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Wola Morawicka
2. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Smyków
3. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Kowala
...
5. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Mąchocice Kapitulne

Reprezentacja Gminy Masłów podczas prezentacji.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców:
1. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dębska Wola
2. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Promnik
3. Młodzieżowa Drużya Pożarnicza Górno
...
9. Młodziezowa Drużyna Pożarnicza Ciekoty.

Drużyna z Masłowa zwyciężyła
w VII Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej
W Zagnańsku odbył się VII Powiatowy Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu
w Kielcach.
O miano najlepszej drużyny w piłce siatkowej w powiecie kieleckim walczyło 12 drużyn – reprezentantów jednostek samorządu
terytorialnego wszystkich szczebli, służb mundurowych, adwokatów i dziennikarzy. Ideą organizacji rozgrywek jest integracja różnych grup zawodowych, lubiących czynnie spędzać czas wolny.
Udany rewanż
Siatkarze z Masłowa pokonali w finale drużynę ze Strawczyna z którą przegrali walkę o puchar w ubiegłym roku. Najniższe
miejsce na podium zajęła drużyna Starostwa Powiatowego, która
w meczu o trzecie miejsce pokonała drużynę reprezentującą Miasto i Gminę Chmielnik. Siatkarzy dopingowali, wicestarosta Zenon
Janus, radni powiatowi, Monika Jabłońska, Marian Zarzycki i Zbigniew Zagdański oraz wójtowie: Zagnańska, Szczepan Skorupski,
Sitkówki-Nowin, Sebastian Nowaczkiewicz oraz zastępca burmistrza miasta i gminy Chmielnik, Mariusz Ściana
Medale i puchary
Na zakończenie turnieju przewodniczący Rady Powiatu
w Kielcach Jan Cedro wręczył zwycięskim drużynom puchary
i dyplomy, a pozostałym zespołom okolicznościowe statuetki. Naj-

Nasi sportowcy okazali się najlepsi. Otrzymali medale oraz gratulacje
od gości i organizatorów.

lepszą zawodniczką turnieju została Marysia Czarnecka ze Strawczyna, a najlepszym zawodnikiem, Artur Kaleta z Masłowa.
Masłowska drużyna wystąpiła w następującym składzie: Paulina
Borowska, Sylwia Kwiecińska, Robert Fortuna, Piotr Gębka, Jarosław Januchta, Artur Kaleta, Piotr Januchta oraz kapitan drużyny
Wojciech Haba. Gratulujemy i liczymy na obronę pucharu w przyszłorocznym turnieju.
Mateusz Fąfara

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

