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Mieszkańcom oraz gościom przebywającym na terenie Gminy Masłów,
zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
które wypełnią Pastwa dom miłością, wiarą i nadzieją
oraz spełnienia wszystkich marzeń w Nowym 2018 Roku
życzą
Sylwester Wojtyna
przewodniczący Rady Gminy Masłów

Tomasz Lato
wójt Gminy Masłów

oraz radni i sołtysi

Autorem szopki bożonarodzeniowej jest Maksymilian Nowicki
ze Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych.
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Dar Bożej Miłości

Szanowni Państwo,
Mija właśnie kolejny rok. Dla Gminy Masłów przyniósł on wiele dobrego. Realizowaliśmy inwestycje, które już wpływają na
poprawę jakości życia naszej społeczności. Tak jest choćby z wymianą oświetlenia ulicznego obejmującego niemal cały
teren Gminy Masłów czy oddaniem do
użytku wyczekiwanego boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Masłowie. 2017
rok kończymy bardzo dobrą informacją
dotyczącą otrzymania dofinansowania od
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Powstanie on
w przyszłym roku w Dąbrowie z dotacją
wynoszącą ponad pół miliona złotych. To
najlepszy przykład, że kolejne miesiące
będą owocować w realizację projektów,
nad którymi pracowaliśmy w Urzędzie
Gminy Masłów przez wiele miesięcy.
Minione tygodnie to również czas, w którym wiele sukcesów odnosili mieszkańcy
naszej gminy. Aleksandra Zatorska zdobyła tytuł Foto Models Poland 2017, Bernadetta Grzegolec, Diana Dimitrowa, Diana
Samiczak to laureatki tegorocznego stypendium im. Andrzeja Radka, Michalinka
Cedro osiąga kolejne sukcesy jako skrzypaczka i wokalistka, a Szymon Bugajski,
Kuba Bugajski i Łukasz Kupis są niepokonani w ekstremalnych zawodach. O nich
wszystkich przeczytacie Państwo w tym
wydaniu. Jestem dumny, że właśnie takie
osoby tworzą naszą społeczność.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato,
wójt gminy Masłów
Wydawca:
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ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów
tel. 41 311 00 60
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Narodziny Jezusa Chrystusa – odwiecznego
Słowa Ojca – to dar Bożej Miłości dla ludzi.
Przeżywając jak co roku tę tajemnicę bliskości
Boga do ludzi, pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenie doświadczenia Boga w życiu,
Jego obecności oraz bliskości darów, którymi
On ubogacił ludzkość.
Niechaj Nowonarodzony obdarza nas wszystkich zdrowiem i potrzebnymi siłami oraz
napełni swoim pokojem, dobrem i nadzieją, a Nowy Rok 2018 niechaj zaowocuje
miłością, której sami doświadczamy i którą chciejmy także obdarzyć innych.
Duszpasterze Dekanatu Masłowskiego:
proboszczowie: ks. prał. Lucjan Skolik, ks. kan. Ryszard Zaborek, ks. kan. Piotr Motyka, ks. kan. Zbigniew Kądziela, ks. Dariusz Sieradzy
rezydenci: ks. kan. Józef Żółtak, ks. Tadeusz Wojtasiński, ks. Piotr Muszyński
wikariusze: ks. Michał Piskorek , ks. Adrian Buczkowski, ks. Leszek Struzik, ks. Władysław Świątek, ks. Dariusz Tarka, ks. Krzysztof Tkaczyk

To był rok wytężonej pracy
dla społeczności naszej gminy
O najważniejszych działaniach w 2017 roku i planach na kolejne miesiące
rozmawiamy z wójtem Tomaszem Lato.
Kurier Masłowski: Ostatnie dni 2017
roku przed nami. Jaki był dla Gminy Masłów?
Tomasz Lato: To był przede wszystkim
rok wytężonej pracy na rzecz społeczności
naszej gminy. Wnioski tworzone w Urzędzie Gminy Masłów zaowocowały kolejnymi dofinansowaniami. Łącznie przez trzy
lata trwania obecnej kadencji pozyskaliśmy
już niemal 14 mln zł środków zewnętrznych zarówno unijnych jak i krajowych.
Jaka była najważniejsza inwestycja
realizowana dzięki dofinansowaniu?
To na pewno projekt dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego. Jego wartość wyniosła ponad 2,3 mln złotych, a unijne dofinansowanie to niemal 2 mln złotych.
Wymiana objęła prawie 1200 szt. opraw
LED, dowieszono ponad 100 sztuk nowych
opraw na istniejących liniach, zmodernizowano 73 szt. układów sterowania, zamontowano układy kompensacji mocy i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Otrzymuję
wiele sygnałów od naszych mieszkańców,
ale również osób przejeżdżających przez
gminę, że jest nie tylko jaśniej, ale i bezpieczniej. Co ważne również oszczędniej,
mimo że latarnie świecą się już całą noc
i nie są wyłączane na cztery godziny jak
to było przed realizacją inwestycji. Zrealizowaliśmy również wiele mniejszych projektów np. z Odnowy Wsi Świętokrzyskiej,
w ramach którego powstała siłownia napowietrzna w Masłowie Drugim i doposażona
siedziba OSP we Woli Kopcowej. Mamy
wsparcie na projekt “Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów”. W przyszłym roku

ruszą prace budowlane. Dzięki nim Szkoła
Podstawowa w Mąchocicach-Scholasterii
zyska nowe boisko niepełnowymiarowe
do gry w siatkówkę i koszykówkę z bieżnią
i piaskownicą do skoku w dal, a w Szkole
Podstawowej w Masłowie zostanie zmodernizowana sala gimnastyczna. W obydwu
szkołach zostaną wybudowane windy dla
niepełnosprawnych oraz powstaną nowe
pracownie matematyczno-informatyczne
i przyrodnicze. Kolejną ważną inwestycją
związaną z edukacją będzie termomodernizacja. Obejmie ona budynek Szkoły Podstawowej w Masłowie, kompleks szkolny
w Mąchocicach-Scholasterii oraz ośrodek
zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych.
Ten rok to również oddanie do użytku
dwóch oczekiwanych inwestycji.
Boisko wielofunkcyjne w Masłowie
Pierwszym od lata cieszy już mieszkańców
naszej gminy, którzy mogą z niego korzystać również po zmroku. Oddaliśmy do
użytku również parking w Brzezinkach, docelowo przeznaczony na 70 samochodów.
Ostatnie dni to również dobra wiadomość dotycząca kolejnych dofinansowań.
Tak, decyzją Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego otrzymaliśmy ponad pół
miliona złotych na PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
który w przyszłym roku powstanie w Dąbrowie. To budowa oczekiwana od lat i po
prostu bardzo potrzebna. Skoro mówimy
już o decyzjach, to musimy podkreślić coś,
co jest wspólnym sukcesem. Wiemy już, że
w 2018 roku rozpoczniemy budowę kanalizacji w północnej części gminy. Są to pie-

3

Kurier Masłowski
niądze z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gminie
Masłów powstanie 35 km sieci kanalizacyjnej i 3 km nowej sieci wodociągowej. Prace
obejmą Dolinę Marczakową, Brzezinki, Barczę, Ciekoty, Mąchocice-Scholasterię. Koszty inwestycji na naszym terenie przekroczą
40 mln zł. Wszystko to dzięki wspólnej decyzji samorządów gmin Kielce, Zagnańsk,
Sitkówka Nowiny oraz Masłów. Za realizację odpowiadać będą Wodociągi Kieleckie.
A co z drogowymi inwestycjami?
W tym roku zlecono wykonanie
trzech ważnych projektów chodników
na drogach powiatowych: Domaszowice
-Wola Kopcowa, Mąchocice Górne, Podklonówka. Wiemy, że Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich przygotowuje się do
przebudowy drogi wojewódzkiej. Projekt
będzie dostosowany do oczekiwań mieszkańców. Zabezpieczyliśmy w budżecie
środki na przebudowę drogi w Mąchocicach-Kapitulnych w kierunku Zakaniowa.
Realizować będziemy prace na drogach
powiatowych. Zakończymy drugi odcinek
chodnika, który połączy Wolę Kopcową
z Masłowem Pierwszym.
To działania, które bez wątpienia
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa podobnie jak wsparcie dla jednostek OSP.

Podczas Dożynek Wojewódzkich,
które odbyły się na lotnisku w Masłowie,
druhowie z jednostki OSP Masłów uroczyście odebrali nowy wóz bojowy, który
został zakupiony dzięki dofinansowaniu
przyznanemu przez Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego. Z nowego nabytku cieszą się też druhowie z Brzezinek.
Gmina Masłów od lat stawia na sport
i kulturę. Najlepsze przykłady mieliśmy
i w tym roku.
Na kulturę przeznaczyliśmy ponad
milion złotych. W każdym sołectwie mamy
działające zespoły ludowe. Powstało Stowarzyszenie Wspólnie dla Tradycji, ruszył
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szklany
Dom i dworek Stefana Żeromskiego przyciągają wielu turystów. Kilka dni temu zakończyło się oplatanie Żeromszczyzny wikliną w ramach projektu dofinansowanego
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dbamy też
o edukację patriotyczną. Mieliśmy bogaty
program uroczystości 11 listopada, w prawie wszystkich szkołach działają drużyny
harcerskie. W tym roku został odnowiony
pomnik w Wiśniówce, a wiosną odsłonimy obelisk upamiętniający ofiary II wojny
światowej na Białej Górze. Po raz kolejny
wspieramy również naszych sportowców.
Dofinansowanie otrzymał klub MSS Ma-

słów na zajęcia z piłki nożnej, siatkowej,
ręcznej. Prężnie działają u nas kluby bokserskie Rushh Kielce i Skalnik Wiśniówka.
Realizowaliśmy projekt Shuttle Time w ramach Fundacji Narodowy Badminton zachęcając do gry w badmintona uczniów naszych szkół. Ruszył również projekt kolarski
w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Kolarstwa skierowany do uczniów szkół
podstawowych.
A co z zapowiadaną rewitalizacją
centrum Masłowa?
Złożony został wniosek dla projektu
rewitalizacji centrum Masłowa. Planowany
koszt wynosi ok. 6 mln. Obejmie zagospodarowanie terenu pomiędzy lotniskiem,
a szkołą. Powstaną tereny wypoczynkowo-rekreacyjne i siłownia napowietrzna. Jeden
z istniejących budynków zostanie przebudowany i przeznaczony na działalność
związaną z promocja przedsiębiorczości,
działać będzie w nim również biblioteka
oraz, a kawiarnia będzie sprzyjać integracji.
Jaki dla gminy będzie przyszły rok?
Na pewno pełen wyzwań. Ostatnie
lata to realizacja budżetów największych
i najważniejszych w historii gminy. Kolejny rok będzie podobny. To duże wyzwanie dla urzędników, ale jesteśmy na to
przygotowani.

List intencyjny podpisany. Jest szansa na gazociąg
Podpisano list intencyjny dotyczący budowy sieci gazowniczej
w Masłowie Drugim. To wynik starań Gminy Masłów oraz
mieszkańców, którzy chcą, by do
ich gospodarstw dotarła sieć gazownicza.
Od kilku tygodni mieszkańcy gminy
Masłów mogą składać ankiety przedgazyfikacyjne. Najbliżej do realizacji projektu są
Domaszowice. Kolejnym z sołectw, którego
mieszkańcy zabiegają o budowę sieci jest
Masłów Drugi. To z inicjatywy wójta Tomasz Lato, sołtys Renaty Samiczak, radnego
Wojciecha Piwko oraz mieszkańca sołectwa Zygmunta Stycznia doszło do podpisania listu intencyjnego. Podpisali go w Urzędzie Gminy Masłów wójt Tomasz Lato oraz
Radosław Słoniewski, dyrektor Oddziału
Zakładu Gazowniczego w Kielcach.
Zaplanowanie sieci gazociągowej
Po zauważeniu inicjatywy spółka zadeklarowała chęć realizacji inwestycji. Najbliższy okres należy wykorzystać tak, by jak
najwięcej osób wyraziło chęć przyłączenia
– mówi wójt Tomasz Lato. Co ważne inwestycja jest istotna w kwestii ochrony środowiska i ekonomicznej związanej z ogrze-

List podpisali wójt Tomasz Lato i dyrektor Radosław Słoniewski
w towarzystwie senatora Krzysztofa Słonia.

waniem domów. - List intencyjny określa ogólne zasady mające na celu zaplanowanie
gazociągowej sieci dystrybucyjnej – informuje dyrektor Radosław Słoniewski. Istotne jest
to, że jest podstawą rozpoczęcia prac analitycznych i projektowych przez Polską Spółkę
Gazownictwa we współpracy z Gminą Masłów mających na celu realizację inwestycji.
Podczas podpisania listu intencyjnego obecny był senator Krzysztof Słoń, który od początku wspiera działania PSG i Gminy Masłów mające na celu gazyfikację gminy. - Gazyfikacja gminy to bardzo ważny cel. Warto pamiętać, że w bardzo dużej mierze pozwoli nam
ona redukcję problemu smogu – zaznacza senator Słoń.
Wojciech Purtak
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Nowe pracownie i windy
dla niepełnosprawnych
Umowa na realizację ważnego oświatowego projektu już
podpisana. Na ukończeniu jest dokumentacja projektowa, a prace
w szkołach w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii ruszą już na początku przyszłego roku. Już za kilka miesięcy uczniowie z gminy Masłów będą mogli uczyć się w jeszcze lepszych
warunkach. Pomogą w tym unijne pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
pozyskane dzięki decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Kwota, którą otrzymała gmina to dokładnie 1 278 801,02 zł.

W przyszłym roku w szkołach pojawią się ekipy remontowe.

Prace ruszą za kilka miesięcy
Umowa na realizację projektu pod nazwą “Wzrost jakości
kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów” została podpisana przez marszałka Adama Jarubasa, Piotra
Żołądka, członka Zarządu Województwa oraz wójta Tomasza Lato
i skarbnika Małgorzatę Kumór. Dzięki projektowi Szkoła Podstawowa w Mąchocicach-Scholasterii zyska nowe boisko niepełnowymiarowe do gry w siatkówkę i koszykówkę z bieżnią i piaskownicą do skoku w dal, a w Szkole Podstawowej w Masłowie zostanie
zmodernizowana sala gimnastyczna. W obydwu szkołach zostaną
wybudowane windy dla niepełnosprawnych oraz powstaną nowe
pracownie matematyczno-informatyczne i przyrodnicze.
W nowym roku szkolnym
Wykonawca inwestycji jest na ukończeniu opracowania dokumentacji projektowej i uzgadniania jej z nami oraz dyrektorami
szkół. Prace ruszą początkiem 2018 roku i potrwają do wakacji,
żeby w nowym roku szkolnym uczniowie mogli korzystać z nowych pracowni – zapowiada wójt Tomasz Lato.
WP

Ponad pół miliona złotych
dla Gminy Masłów na budowę PSZOK-u
To pewne. W przyszłym roku w Dąbrowie powstanie PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wszystko to dzięki decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które przyznało wnioskowi Gminy Masłów dofinansowanie do inwestycji.
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 550 tys. zł, co stanowi 75% całkowitych kosztów budowy
punktu. - To inwestycja od lat oczekiwana przez mieszkańców.
Umowa z Miastem Kielce zapewniająca odbiór odpadów w punkcie w Kielcach, częściowo rozwiązała tę sytuację, ale dążyliśmy do
tego, żeby mieć własny PSZOK – mówi Tomasz Lato, wójt gminy
Masłów. Od dwóch lat przygotowywaliśmy się do tego przedsięwzięcia. Był to czas przeznaczony na wszystkie działania związane
z dokumentacją – dodaje.
Jak dotąd w Kielcach
Przypomnijmy, że PSZOK to miejsce odbioru surowców
wtórnych oraz innych problemowych odpadów, których nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne jak
np. odpady wielkogabarytowe (np. meble, urządzenia sanitarne),
sprzęt AGD i RTV - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne itp. PSZOK stanowił będzie miejsce, gdzie mieszkańcy w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przekazywać wybrane następujące frakcje odpadów
komunalnych. Jak dotąd na mocy porozumienia z Miastem Kielce
mieszkańcy gminy Masłów korzystają z punktu zlokalizowanego
przy ul. Magazynowej 3. Podobnie będzie i w przyszłym roku, do
momentu otwarcia PSZOK w Dąbrowie.

Wójt Tomasz Lato z Wojciechem Fąfarą, kierownikiem
Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Masłów prezentują działkę w Dąbrowie,
na której w przyszłym roku powstanie PSZOK.

Zachęcić do segregacji
Budowa Punktu ruszy już za kilka miesięcy, będzie wspierać
ją kampania edukacyjno-promocyjna w zakresie korzystania punktu i segregowania odpadów. Dzieci i młodzież będzie mogła wziąć
udział w konkursie plastycznym związanym z ponownym wyko-

rzystaniem odpadów segregowanych. Wszyscy mieszkańcy, którzy
oddadzą odpady do PSZOK dostaną symboliczny upominek w podziękowaniu za poszanowanie środowiska naturalnego.
WP
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Z listopadowego posiedzenia Rady Gminy Masłów
Listopadowe posiedzenie Rady Gminy Masłów odbyło się w Szklanym Domu w Ciekotach. Wśród wielu
uchwał znalazły się zarówno te poświęcone zmianom
oświatowym wynikającym z reformy edukacji, nadaniu nazw ulic w Mąchocicach Kapitulnych jak i te dotyczące spraw budżetowych.
Pierwszą część sesji zdominowały tematy związane z gminną oświatą. Irena Kundera, kierownik Centrum Usług Wspólnych
przedstawiała informację o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Masłów za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. W związku z reformą
edukacji konieczne było podjęcie uchwał dotyczących stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioklasowych szkół
podstawowych w Woli Kopcowej, w Brzezinkach, Mąchocicach-Scholasteri w ośmioklasowe, a dotychczasowych Zespołów Szkół
w Mąchocicach Kapitulnych i Masłowie Pierwszym w ośmioklasowe szkoły podstawowe. Radni przyjęli również ważną uchwałę
dotyczącą wysokości i i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce
na obszarze Gminy Masłów w roku kalendarzowym 2018. Oznacza to, że każdy zarejestrowany żłobek lub klub dziecięcy dziecięcy będzie otrzymywać dofinansowanie w wysokości 30 groszy za
godzinę od dziecka, na potrzeby realizacji opieki na dziećmi do
trzech lat
NOWY STATUT
Radni jednogłośnie zagłosowali w sprawie nadania Statutu
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Co ważne oferta proponowana przez GOKiS w budynku w Masłowie nie ulegnie zmianie. Dodatkowo w najbliższym czasie pojawią się popołudniowe
zajęcia świetlicowe. Istotne jest to, że nowy statut zakłada, iż pracownicy administracyjni Centrum Edukacji i Kultury będą pracować w Ciekotach. Następnie radni uchwalili Roczny Program
Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
NADAL W POROZUMIENIU
Radni wyrazili zgodę na zawarcie z Miastem Kielce porozumienia międzygminnego. To kontynuacja współpracy Gminy
Masłów wynikająca z korzystania z punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Jak dotąd mieszkańcy gminy Masłów
mogą oddawać odpady do punktu w Kielcach. Po przeliczeniu
Miasto Kielce zdecydowało się na podwyższenie kosztów obsługi w związku z dużym zainteresowaniem oddawaniem odpadów
przez mieszkańców. Taka sytuacja będzie utrzymywać się do czasu, kiedy to planowana jest budowa i oddanie do użytku punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dąbrowie. Wiado-

Prezydium Rady Gminy: przewodniczący Sylwester Wojtyna
oraz jego zastępcy: Małgorzata Kozubek i Andrzej Pedrycz.

mo już, że Gmina Masłów otrzymała unijne dofinansowanie na
realizację tej inwestycji.
PODATKI BEZ WIĘKSZYCH ZMIAN
Radni zagłosowali za sprzedażą w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Masłów, położonych w Barczy. Chodzi o wąski pas gruntu
przebiegający przez posesje mieszkańców tzw. kolejkę. Uchwały pozwalają na bezprzetargowy zakup gruntów przez zainteresowanych. To wynik prób ze strony mieszkańców sołectwa.
Radni byli za odpłatnym nabyciem niewielkiej działki w Woli
Kopcowej zajętej przez drogę wewnętrzną. Decyzja to pozwoli
na uporządkowanie pasa drogowego. Pod głosowanie poddano
również uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2018
rok. Co istotne pozostają one takie same jak dotąd. Niewielkie
zmiany dotyczą podatku rolnego i leśnego i są wynikiem obwieszczenia prezesa GUS o cenach zboża, żyta i drewna.
NOWE ULICE I ZMIANY BUDŻETOWE
Nie zabrakło również uchwał szczególnie ważnych dla
mieszkańców Mąchocic Kapitulnych, które dotyczyły wprowadzenia nowych nazw ulic. Wcześniej były one zatwierdzone
podczas konsultacji społecznych. Obecnie będą nosić one nazwy Mąchocicach Kapitulnych: ul. Szkolna, Łysogórska, Górna,
Dolna, Bohdana Kosińskiego, Górska, Nad Lubrzanką, św. Floriana, Wielkiego Kamienia, Amelii. W zmianach budżetowych
wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne polegające m.in. na
budowie ław kominiarskich na budynku OSP Wola Kopcowa.
Dołożono pieniądze do budowy wiaty w Masłowie Drugim,
w ramach funduszu sołeckiego. Inne zmiany dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostek Gminy i utrzymania dróg.
Wojciech Purtak

Radni głosowali nad wieloma uchwałami.
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Uczniowie z Mąchocic Kapitulnych i ich rodzice
zachwycili podczas spotkania opłatkowego
„Biegacza Świętokrzyskiego”
Ponad 250 osób pojawiło się w czwartkowy wieczór na spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Biegacz Świętokrzyski,
które zostało zorganizowane w Szklanym Domu w Ciekotach.
Już po raz drugi w Ciekotach podsumowywali rok aktywni biegacze oraz
przyjaciele Stowarzyszenia Biegacz Świętokrzyski. Wszystkich witali wójt Tomasz
Lato oraz Jacek Wiatrowski, prezes Stowarzyszenia Biegacz Świętokrzyski. Na
widowni Szklanego Domu zasiadło mnóstwo gości wśród nich m.in. biskup Marian Florczyk, wicewojewoda Andrzej
Bętkowski, marszałek Adam Jarubas,
wicemarszałek Jan Maćkowiak, Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa,
Renata Janik, doradca
wicepremiera
Jarosława Gowina, Grzegorz Gałuszka,
radny Sejmiku, dyrektor uzdrowiskowego
szpitala w Busku Zdroju, wielu wójtów
i burmistrzów i przedsiębiorców z terenu
powiatu kieleckiego.
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
Prezes Jacek Wiatrowski podsumował kolejny rok działalności stowarzyszenia. W ciągu trzech lat z naszym udziałem odbyło się 88 wydarzeń sportowych,
kulturalnych i z zakresu pomocy społecznej. Zorganizowaliśmy kilka projektów:
„Biegamy z sercem”, „O ząbki dbamy
i na zawodach biegamy”, „Świętokrzyskie trzyma formę”, akcję “Pomagamy”.
- opowiada prezes. Wszystkie działania
były możliwe dzięki wielu osobom, które
wspierały akcje. Zostali oni w specjalny
sposób uhonorowani. Otrzymali pamiątkowe certyfikaty i medale “Przyjaciela
Biegacza Świętokrzyskiego”, wśród nich
znalazł się również wójt Tomasz Lato.
Medale trafiły też do biegaczy. Za najlepszego uznano Pawła Meja, znanego „Bosego Biegacza”, który biegowe dystanse
pokonuje boso. Wyróżniono biegaczy
z gminy Masłów: Szymona Bugajskiego,
Jakuba Bugajskiego, Łukasza Kupisa.
ŻYCZENIA OD BISKUPA
W części artystycznej wystąpił policyjny chór Niebieskie Nutki, który z towarzyszeniem Marcina Janaszka zaśpiewał
„Kolędę od Policjantów”. W świąteczną
atmosferę wprowadził wszystkich program przygotowany przez uczniów i rodziców z klasy I ze Szkoły Podstawowej
w Mąchocicach-Kapitulnych. Na zakończenie spotkania do wszystkich zwrócił
się biskup Marian Florczyk, który poświęcił opłatki i złożył świąteczne życzenia.
WP

Życzenia wszystkim składał biskup Marian Florczyk.

Ze świątecznym programem wystąpili uczniowie klasy I SP w Mąchocicach-Kapitulnych.

Na widowni Szklanego Domu zasiadło mnóstwo gości ze świata samorządu, kultury i sportu.
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Drugie urodziny „Raju Maluszka”
Od dwóch lat działa Żłobek Samorządowy„Raj Maluszka” w Domaszowicach. Z tej okazji na dzieci czekało wiele niespodzianek i tort urodzinowy.
Przypomnijmy, że „Raj Maluszka” powstał dzięki dofinansowaniu z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch2015” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Gmina Masłów pozyskała na ten cel 800 tys. zł,
a wartość projektu wyniosła nieco ponad milion złotych. Placówka
przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1-3 lat. Obiekt dostosowany jest dla 20 dzieci, które mają zapewnioną profesjonalną opiekę
oraz komfortowe warunki do zabawy i wypoczynku w przestrzennej bawialni i sypialni. - Rodzice bardzo chwalą przede wszystkim
nasze indywidualne podejście do każdego dziecka. Zapewniamy
rodzinną atmosferę i taką samą opiekę w myśl zasady „Kiedy śmieje
się dziecko, śmieje się cały świat”– mówi Małgorzata Wolska-Długosz, dyrektor „Raju Maluszka”. - Próbujemy usamodzielnić dzieci,
uczymy chodzić i odstawiamy od smoczków. U nas nie ma miejsca
na nudę, a dzieci uczą się bawiąc – dodaje.
Czytali bajki
Z okazji drugich urodzin placówki zorganizowano specjalne
spotkanie. Dzieci spotkały się z gośćmi: wójtem Tomaszem Lato,

Najważniejsze tego dnia, jak i każdego innego, były oczywiście dzieciaki.

Urodzinowy tort przynieśli dyrektor Małgorzata Wolska-Długosz
wraz radną Reginą Chyb oraz ks. Dariuszem Sieradzym
i wójtem Tomaszem Lato.

Anetą Kułak, kierownikiem GOPS-u, radną Reginą Chyb oraz ks.
Dariuszem Sieradzym. W rolę wróżki wcieliła się Krystyna Lewandowska, kierownik biblioteki w Domaszowicach, która czytała
dzieciakom bajki. - Cieszę się, że „Raj Maluszka” stał się bardzo
ważnym miejscem dla mieszkańców naszej gminy. Dwa lata działalności pokazują, jak bardzo był potrzebny i jak dobrze zostało
zagospodarowane ministerialne dofinansowanie na uruchomienie
jego działalności – mówi wójt Tomasz Lato.
Wsparcie od Rady Gminy
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę
ważną dla osób, które prowadzą lub chciałaby prowadzić działalność związaną z opieką nad dziećmi do lat trzech na terenie gminy.
Uchwała dotyczy wysokości i i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby
dziecięce na obszarze Gminy Masłów w roku kalendarzowym
2018. Oznacza to, że każdy zarejestrowany żłobek lub klub dziecięcy dziecięcy będzie otrzymywać dofinansowanie w wysokości
30 groszy za godzinę od dziecka, na potrzeby realizacji opieki na
dziećmi do trzech lat.
WP
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Domaszowianki zaśpiewały na Zamku Królewskim
w Warszawie
Zespół śpiewaczy Domaszowianki wystąpił w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej, który odbył się w Sali
Koncertowej na Zamku Królewskim w Warszawie. Koncert zorganizowany był przez Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej.
Reprezentanci diecezji kieleckiej
Decyzją Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej
„Śpiewam mojej ojczyźnie” w gronie Wykonawców Ogólnopolskiego Koncertu
Pieśni Patriotycznej znalazło się piętnaście
podmiotów, które reprezentowały archidiecezję warszawską, białostocką, krakowską,
gdańską i poznańską oraz diecezje zielonogórsko-gorzowską, tarnowską, bielsko-żywiecką, kielecką, toruńską, radomską oraz
siedlecką. Reprezentantem diecezji kieleckiej był zespół Domaszowianki z gminy
Masłów. Zespół wykonał dwie pieśni: „Rozszumiały się wierzby płaczące” i „Wojenko, wojenko”. Występ naszego zespołu był
bardzo dobrze przyjęty przez publiczność,
która nagrodziła Domaszowianki gromkimi
brawami.
Koncert poprzedziła Eucharystia w intencji Ojczyzny, w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie
o godz. 11:00. Przewodniczył jej z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, Krajowy
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Biskup
Mirosław Milewski.

Delegacja z Gminy Masłów złożyła kwiaty na grobie Stefana Żeromskiego.

Odwiedzili grób Żeromskiego
Niedzielny pobyt w Warszawie Domaszowianki rozpoczęły od odwiedzenia
grobu Stefana Żeromskiego na którym złożono okicznościową wiązankę. Podczas

Domaszowianki przed ołtarzem Archikatedry
św. Jana w Warszawie.

całego pobytu zespołowi towarzyszył wójt
Tomasz Lato i Krystyna Nowakowska,
dyrektor GOKiS. Wielkie gratulacje dla
Domaszowianek za tak piękne reprezentowanie naszego regionu w Stolicy. Patronat
honorowy nad Koncertem sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej
Duda. Grono patronów medialnych stanowili TVP1, Polskie Radio oraz Katolicka
Agencja Informacyjna. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Zamek Królewski
w Warszawie. Natomiast Głównym Partnerem Koncertu było PGNiG S.A.
Dla Domaszowianek był to bardzo ważny występ, fot. Grzegorz Stachera

KN
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Godło
Znak Jakości
Echa Dnia dla
Gminy Masłów
Gmina Masłów otrzymała Godło
Znak Jakości Echa Dnia w plebiscycie Nasze Dobre Świętokrzyskie 2017.
Godło Znak Jakości Echa Dnia przyznawane jest już od 10 lat. To prestiżowy
tytuł, który znacznie przyczynia się do
promocji i budowania prestiżu nominowanych firm czy samorządów. W tegorocznej
edycji Nasze Dobre Świętokrzyskie zostały
nominowane 22 marki w czterech kategoriach: produkty spożywcze, samorząd,
usługi i produkty przemysłowe. Ich prezentacja i głosowanie czytelników na najlepsze nominacje trwało przez kilka tygodni.
Laureatów godła Nasze Dobre Świętokrzyskie wybrali czytelnicy i kapituła konkursu
w każdej kategorii. Czytelnicy zdecydowali

Nagrodę odbierał Zbigniew Zagdański,
sekretarz gminy Masłów.

zaś, do kogo trafi tytuł Najlepszy Produkt
Świętokrzyski. Gmina Masłów w gronie samorządów znalazła się z gminami: Kunów,
Bodzechów, Piekoszów, Bodzentyn, Łagów, Łopuszno, Ostrowiec.
W gronie ważnych marek
Gala wręczenia nagród odbyła się
w Centrum Kongresowym Targów Kielce.
Pamiątkowy dyplom z rąk Stanisława Wróbla, redaktora naczelnego Echa Dnia od-

bierał Zbigniew Zagdański, sekretarz gminy
Masłów. - To dla nas ważne wyróżnienie.
Gmina Masłów dołączyła do znanych marek budujących siłę województwa świętokrzyskiego i przyczyniających się do jej
promocji– mówi Zbigniew Zagdański. Galę
poprowadził i wystąpił na finał Tomasz
Stockinger, aktor znany m.in. z roli doktora
Pawła Lubicza w serialu „Klan”.
WP

Będą wspólne działania
w sprawie dróg w Domaszowicach
Poprawienie bezpieczeństwa i warunków drogowych w Domaszowicach, w miejscu przecięcia drogi powiatowej
z wiaduktem trasy S74 było tematem spotkania, jakie odbyło się z inicjatywy Tomasza Lato, wójta gminy Masłów
w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.
W Domaszowicach łączą się trzy drogi: krajowa, powiatowa
i gminna. Temat skrzyżowania był omawiany podczas spotkania,
w którym uczestniczyli wójt Tomasz Lato, Jarosław Rutczyński inspektor ds. dróg, dyrektor GDDKiA Tomasz Mączyński oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach: dyrektor Paweł
Gratka oraz Bogusław Spaczyński. Po dokonanej wcześniej wizji
w terenie na spotkaniu omówiono możliwe warianty wykonania
udrożnienia spływu wód w ciągu drogi powiatowej z wprowadzeniem wody do istniejących urządzeń w obrębie drogi S74. Rozmawiano również o budowie chodnika w kierunku Żłobka Samorządowego przy drodze należącej do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowej i Autostrad.
BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ
Wiadomo już, że GDDKiA oraz PZD podejmą wspólne działania przy wsparciu Urzędu Gminy Masłów. Gmina Masłów zadeklarowała przejęcie fragmentu drogi serwisowej o nawierzchni
bitumicznej zlokalizowanej po północnej części drogi S74 łączącej
się z drogą powiatową. Odcinek ten w przyszłości będzie początkiem kolejnej drogi, która będzie miała za zadanie poprawienie komunikacji terenów budowlanych w Domaszowicach w kierunku
Cedzyny Góra.
POPRAWIENIE KOMFORTU
- Przykład skrzyżowania w Domaszowicach pokazuje, że niekiedy sprawy wyglądające na drobne problemy, mogą okazać się

Tomasz Mączyński, dyrektor GDDKiA, Paweł Gratka, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach rozmawiali
z wójtem Tomaszem Lato o proponowanych rozwiązaniach.

poważnymi i oczekującymi na szybkie podjęcie działania w celu
ich wyeliminowania – komentuje spotkanie wójt Tomasz Lato.
- Cieszę się, że wspólnie usiedliśmy do stołu, by prowadzić rozmowy, które mam nadzieję zakończą się poprawieniem komfortu
mieszkańców Domaszowic i użytkowników dróg. Nie zapominajmy, że w tym przypadku liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo – zaznacza wójt.
WP
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99 lat wolności.
Patriotyczne obchody w Masłowie
Radośnie świętowano 99. rocznicę odzyskania niepodległości w Masłowie. Była modlitwa w intencji Ojczyzny i okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez utalentowanych mieszkańców naszej gminy.
Świętowanie rozpoczęła msza święta w kościele Przemienienia Pańskiego. W
intencji Ojczyzny sprawowali ją ks. Piotr
Motyka, ks. Lucjan Skolik, ks. Józef Żółtak.
O piękną oprawę liturgii zadbali przedstawiciele pocztów sztandarowych: strażackich, szkolnych, gminnego PSL oraz Chór
Masłowianie. Po modlitwie uczestnicy
gminnej uroczystości przenieśli się do hali
sportowej w Masłowie, gdzie odbyła się
część oficjalna.
Pamiętać o historii
Witając gości wójt Tomasz Lato zwracał uwagę na ślady po bohaterach walczących o wolność Polski, które pozostały na
terenie naszej gminy. - Wiem, że zarówno uczniowie naszych szkół jak i my jako
mieszkańcy palimy znicze na grobach nieDruhowie z 47 Starszoharcerskiej Drużyny Harcerskiej „Iskra” pozowali do pamiątkowego zdjęcia
z gośćmi i gospodarzami wydarzenia.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii
zaprezentowali program partiotyczny.

Chór Masłowianie zaśpiewał zarówno w kościele
jak i podczas uroczystości w hali.

Strażacy wraz z pocztami sztandarowymi
przemaszerowali z kościoła do hali.

Zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Masłowa.
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znanych żołnierzy. Na terenie naszej gminy
mamy miejsca, które w sposób szczególny
powinniśmy czcić i o nich pamiętać. Są to
groby żołnierzy Armii Krajowej, Wojska
Polskiego – wymieniał wójt Lato, który przypomniał rolę marszałka Józefa Piłsudskiego
w historii naszej gminy. To właśnie dzięki
inicjatywie marszałka powstała kopalnia
w Wiśniówce, o czym przypomina pomnik
w tej miejscowości. Wójt przekazał życzenia dla mieszkańców od senatora Krzysztofa Słonia i starosty kieleckiego Michała

Godowskiego. Marszałka Adama Jarubasa
reprezentował Henryk Salwa, który odczytał list marszałka skierowany do mieszkańców gminy.
Dla Niepodległej
W części artystycznej w specjalnym
patriotycznym repertuarze zaprezentowali: Chór Masłowianie, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Masłowa oraz Michalina
Cedro, młoda utalentowana wokalistka
i skrzypaczka z Dąbrowy. Specjalne wy-

stępy z okazji obchodów przygotowali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii oraz 47 Starszoharcerska Drużyna Harcerska “Iskra” działająca w masłowskiej podstawówce. Za ich
przygotowanie odpowiadali nauczyciele
Jadwiga Pedrycz, Ewa Staszewska, Daniel
Kozłowski oraz druhna drużynowa Beata
Nowakowska.
Wojciech Purtak

Wiśniówka pamięta o marszałku Piłsudskim
Tradycyjnie już w popołudnie
11 listopada odbyło się spotkanie
przed pomnikiem w Wiśniówce,
który poświęcony jest pamięci
marszałka Józefa Piłsudskiego.
Po południowych uroczystościach
w Masłowie druga część świętowania, 99.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się w Wiśniówce. Wybór
miejsca nie jest przypadkowy, tam bowiem
znajduje się pomnik poświęcony pamięci
marszałka Józefa Piłsudskiego, który był jednym z inicjatorów budowy kopalni w Wiśniówce. Wśród gości spotkania znaleźli się
m.in. Marek Jończyk, przedstawiciel kieleckiej Delegatury IPN, radni Sejmiku: Henryk
Milcarz, Tomasz Zbróg, Mieczysław Gębski, radni powiatowi: Zbigniew Zagdański,
Marian Zarzycki, Józef Szczepańczyk ale
również przedstawiciele radnych gminnych
i sołtysów.
Odnowiona tablica
Po krótkim występie chóru Żołnierskie
Echa poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Co ważna niedawno
jego tablica przeszła gruntowną renowację
dzięki inicjatywie radnego Janusza Obary
i jego przyjaciół. Przed pomnikiem wartę
honorową pełnili harcerze z 47 Starszoharcerskiej Drużyny Harcerskiej “Iskra” z Masłowa.

Przed pomnikiem wartę pełnili
masłowscy harcerze.

Chóralne śpiewanie
Druga część obchodów odbyła się w świetlicy wiejskiej, gdzie wszystkich zaprosili
wójt Tomasz Lato oraz sołtys Maria Bysiak. W domowej atmosferze wysłuchano pieśni
w wykonaniu połączonych chórów Żołnierskie Echa i Kwiaty Poligonu. Chórzystom bardzo łatwo przyszło namówienie wszystkich do wspólnego śpiewania patriotycznych pieśni. Po koncercie panie z Klubu Babiniec zaprosiły na słodki poczęstunek. Największym
zainteresowaniem cieszyło się ciasto w biało-czerwonych barwach ozdobione wizerunkiem tablicy z pomnika w Wiśniówce.
WP

Na spotkanie w świetlicy zaprosiła sołtys Maria Bysiak.

Zaśpiewał chór Żołnierskie Echa.
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Żeromszczyzna już opleciona wikliną
Wiklinowe konstrukcje zostały zamontowane w Ciekotach na placu obok dworu Stefana Żeromskiego oraz Szklanego
Domu. Ostatnie prace przebiegały już przy padającym śniegu, co dodatkowo podkreślało wyjątkowość projektu “Zapleciona Żeromszczyzna”.
W ostatnich dniach listopada Jan Sajdak wraz ze swoją ekipą pracował przy
ustawianiu wilinowych form na Żeromszczyźnie. Można je już podziwiać zarówno
na placu zabaw jak i nad brzegiem stawu.
- To kolejny projekt realizowany przeze
mnie z korzystaniem wikliny. Jego efekty
najpełniej będzie widać już wiosną, kiedy
wiklina zacznie kwitnąć. Patrząc na miejsce, w jakim powstał i pierwsze opinie ma
szansę stać się jego nierozerwalną częścią
– mówi Jan Sajdak, który jest autorem m.in.
słynnych wiklinowych form zdobiących
popularny BUW czyli Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.
Trzy wilkinowe tuby
Pomysłodawczynią wiklinowego zaplecenia Żeromszczyzny jest Krystyna No-

wakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Masłowie. - W trzech
wiklinowych tubach, które zawisły na alpinistycznych linach będzie można się np.
bujać jak na huśtawce. Jest również kopuła
z żywej wikliny. Wiosną wielka niespodzianka czekać będzie na dzieci na placu
zabaw. Został on już opleciony imponującymi konstrukcjami wiklinowymi. Będzie
można do niego dojść przez żywy, wiklinowy tunel – mówi dyrektor Nowakowska.
Pamiętając o Żeromskim
Projekt ma charakter edukacyjny.
Wiklinowym formom będą towarzyszyć
m.in. plansze z informacjami na temat roślin i drzew znajdujących się na terenie
Żeromszczyźnie, które dodatkowo zostaną
wzbogacone o cytaty z dzieł Stefana Że-

Jan Sajdak podczas pracy. Ostatnie konstrukcje powstały w śnieżnej aurze.

romskiego. Projekt “Budowa infrastruktury
terenowej służącej edukacji ekologicznej
przy Centrum Edukacyjnym Szklany Dom
w Ciekotach w Gminie Masłów” został
dofinansowany ze środków WFOŚiGW
w Kielcach kwotą 13 tys. zł, a wartość całości zadania wyniosła 26 tys. zł.
WP

Krystyna Nowakowska, dyrektor GOKiS jest pomysłodawczynią oplecenia
Żeromszczyzny.

Tak prezentują się wiklinowe gniazda, w które można wejść.
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O podatkach i dofinansowaniach
Podobnie jak w latach poprzednich przy współpracy ze strony Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów zorganizowano debatę na temat założeń podatkowych na rok 2018.
Debatę poprowadzili Małgorzata Kumór, skarbnik gminy,
Marek Kmieć, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Masłów, wójt Tomasz Lato. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

W spotkaniu udział wzięli m.in. radni i sołtysi.

Wodnej w Kielcach, wiceprezes Marcin Goraj, doradca energetyczny Justyna Podyma-Mesek, przedstawiciele Urzędu Gminy,
przewodniczący Rady Gminy Sylwester Wojtyna oraz radni, sołtysi i przedsiębiorcy z terenu gminy Masłów. Na spotkaniu mówiono m.in. o realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych
za 2016/2017 rok, stawkach podatkowych w latach 2015-2017,
a także dyskutowano na temat stawek podatkowych w sąsiednich
gminach oraz propozycji planowanych podatków w roku 2018
w naszej gminie. Można było również uzyskać informację w sprawach dotyczących uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców
i osób fizycznych z zakresu ochrony środowiska, które przedstawili
goście z kieleckiego WFOŚ-iu. Uczestnicy debaty zaakceptowali
końcowe wnioski dotyczące zamrożenia wysokości podatków na
czwarty rok. Nieznacznie wzrosną jedynie podatek rolny i leśny,
zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS. W najbliższych miesiącach analizie poddana zostanie uchwała Rady Gminy dotycząca
zwolnień od podatków, tak by zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności na terenie gminy. Wszystkie prezentacje ze
spotkania dostępne są na stronie www.maslow.pl
RED

Strażacka łódź ratownicza z nowym silnikiem
Z nowego silnika do łodzi cieszą się druhowie z jednostki OSP Wola Kopcowa. Za nami jego uroczyste
przekazanie i sprawdzenie.
Jednostka OSP Wola Kopcowa wzbogaciła się o kolejny
ważny sprzęt. To efekt projektu podnoszącego zakres działań ratowniczych na rzecz mieszkańców Gminy Masłów. Dzięki dotacji
(9500 zł) otrzymanej od Tadeusza Jakubowskiego, dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego
w Kielcach możliwy był zakup silnika do łodzi. Wkład własny do
projektu włożyła również Gmina Masłów (2500 zł) oraz druhowie
strażacy (1000 zł).
Tort w prezencie
Uroczyste przekazanie połączone jednocześnie z wypróbowaniem silnika odbyło się na zalewie w Cedzynie. Druhowie na
czele z prezesem Grzegorzem Mazurem do łódki zaprosili dyrektora Tadeusza Jakubowskiego z KRUS, st. bryg. Pawła Górniaka,
zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz

Tak prezentuje się nowa łódź.

Druhowie na czele z prezesem Grzegorzem Mazurem i wójtem
Tomaszem Lato przekazali Tadeuszowi Jakubowskiemu, dyrektorowi
KRUS tort w kształcie łodzi.

wójta Tomasza Lato. Szybko okazało się, że nowy nabytek spisuje
się znakomicie. Po sprawdzeniu łódki druhowie przekazali dyrektorowi Jakubowskiemu tort w kształcie łódki, którym podzielił się
ze wszystkimi obecnymi na tym wyjątkowym spotkaniu.
W roku jubileuszu
Przypomnijmy, że w tym roku jednostka OSP Wola Kopcowa obchodziła 85-lecie istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta
msza święta oraz okolicznościowy festyn. Podczas uroczystości
oficjalnie przekazano druhom nowy wóz bojowy. Kilka tygodni
temu zakończyły się prace porządkowe wokół strażnicy polegające m.in. na budowie nowego ogrodzenia. Co ważne zakup łodzi
jest jednym z kolejnych działań możliwych dzięki zaangażowaniu
i ciężkiej pracy Zarządu OSP, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
oraz druhów strażaków.
WP
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„Radki” dla trzech zdolnych uczennic z naszej gminy!
Bernadetta Grzegolec, Diana Dimitrowa, Diana Samiczak to laureatki tegorocznego stypendium im. Andrzeja Radka. Uroczyste spotkanie odbyło się
w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Henryk Milcarz, radny Sejmiku
prezes Wodociągów Kieleckich, wójt Tomasz Lato. - Jesteście dziś najważniejsi. To
dla was nowe otwarcie. Ważne jest to, żebyście czuli się wartościowi i wiedzieli, że
macie wsparcie od innych ludzi – mówił do
stypendystów wójt. Stypendia przyznawane
są dzięki wsparciu m.in. Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Lat Szkolnych
Stefana Żeromskiego, Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wodociągów Kieleckich, Gminy Masłów. Wysokość stypendiów waha się od
1000 do 1600 zł.
Wojciech Purtak

CO TO SĄ RADKI?

Bernadetta Grzegolec, Diana Dimitrowa, Diana Samiczak przed popiersiem Stefana Żeromskiego w Muzeum Lat Szkolnych pisarza.

Tegoroczne wręczenie stypendiów
poprowadziła Sylwia Zacharz, kierownik
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, która przybliżyła zarówno ideę stypendium jak i złożyła laureatom najlepsze życzenia. W gronie dziewięciu stypendystów
znalazły się trzy mieszkanki gminy Masłów,
wszystkie we wrześniu rozpoczęły naukę
w szkole ponadgimnazjalnych i są absolwentkami gimnazjum w Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Masłowie. Bernadetta
Grzegolec uczy się w III LO im. Cypriana
Kamila Norwida w Kielcach w klasie o profilu matematyczno-fizycznym, mieszka
w Podklonówce, Diana Dimitrowa w I LO
im. Stefana Żeromskiego w klasie humanistycznej, mieszka w Domaszowicach,
a Diana Samiczak w VI LO im. Julisza Słowackiego, w klasie matematyczno-fizycznej. Mieszka w Masłowie Drugim.
Trzeba chcieć
Jak zgodnie podkreślają stypendium
jest dla nich szczególne ważne z jego powodu. - Duże znaczenie ma to, że to stypendium otrzymujemy w miejscu związanym z Stefanem Żeromskim, dla którego
tak ważna była nasza gmina. Traktuję to
jako szansę rozwoju i nowe możliwości,
jakie teraz przede mną stoją – mówi Diana
Samiczak. Zapytaliśmy również o receptę na sukces. - Myślę, że po prostu trzeba
chcieć się uczyć. Pieniądze ze stypendium
czy inne nagrody są tylko motywacją i dodatkiem – mówi Diana Dimitrowa. Nasze
stypendystki mają już sprecyzowane plany
na przyszłość, ale nie chcą jeszcze o nich

mówić. - Lubię logiczne myślenie, stąd wybór klasy o profilu matematyczno-fizycznym.
Być może wybiorą się na studia związane z akustyką – opowiada Bernadetta.
Nowe otwarcie
Z gratulacjami do stypendystów pospieszyło wielu gości
m.in. wicewojewoda Andrzej
Bętkowski, kurator Kazimierz
Mądzik, Jacek Kowalczyk dyrektor Departamentu Promocji,

Stypendia im. Andrzeja Radka od
31 lat przyznaje kieleckie Towarzystwo Przyjaciół Stefana Żeromskiego. Inicjatorką jego ustanowienia
była Kazimiera Zapałowa, kustosz
honorowa dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach, wieloletnia
kierownik Muzeum Lat Szkolnych.
Co roku stypendia nazywane “Radkami” trafiają do uczniów, którzy
wyróżniają się w swojej nauce,
osiągają sukcesy, pokonują przeciwności, a jednocześnie pochodzą
z małych świętokrzyskich miejscowości podobnie jak Andrzej Radek,
bohater powieści “Syzyfowe prace”
Stefana Żeromskiego.

15

Kurier Masłowski

W przyszłym roku będzie się wiele działo

Uniwersytet Trzeciego Wieku już działa w Masłowie
Za nami pierwsze spotkanie, które zostało połączone
z wieczorem andrzejkowych wróżb. Sprawdźcie, jakie działania zaplanowano w najbliższych miesiącach.
To nowość w gminie Masłów, nie tylko ze względu na samą
inicjatywę, ale również to, że Uniwersytety Trzeciego Wieku działają zwykle w miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego. Inicjatorką utworzenia UTW w naszej gminie jest Krystyna
Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie wspierana przez zarząd Stowarzyszenia Wspólnie Dla Tradycji na czele z prezes Zofią Kowalczewską. - Chcemy zachęcić
do działania naszych seniorów. Wiemy, że taka chęć jest, a my
stworzymy do tego warunki – mówi dyrektor Krystyna Nowakowska. Został już podpisany list intencyjny wraz ze Stowarzyszeniem
Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, który ma na celu wspólne działania w ramach ministerialnego programu zakładającego
wsparcie uniwersytetów. - Mieliśmy już wiele sygnałów mówiących o tym, że osoby w naszym wieku chcą działać i spotykać się
razem. Utworzenie Uniwersytetu będzie właśnie najlepszą formą,
o jakiej mogliśmy marzyć – mówi prezes Zofia Kowalczewska.

Pomysłodawczynie UTW: dyrektor Krystyna Nowakowska oraz panie
ze Stowarzyszenia Wspólnie Dla Tradycji: prezes Zofia Kowalczewska
i członkinie Zarządu: Halina Różyc, Aniela Cedro.

działania związane z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w całym
kraju. Wygra 20 projektów, które doczekają się realizacji. Wierzę,
że wśród nich również ten obejmujący gminę Masłów – mówiła Renata Janik. Działalność UTW wspierają również masłowscy samorządowcy. Wójt Tomasz
Ministerialne wsparcie
Atrakcje w ramach
Lato nie szczędził pochwał dla aktywnych
Gościem specjalnym spotkania była Renata
UTW Masłów:
seniorów, a Małgorzata Kozubek, wiceJanik, doradca wicepremiera Jarosława Gowina,
W planie są nie tylko wycieczki do
przewodnicząca Rady Gminy zapropoodpowiadająca w Ministerstwie Nauki i Szkolkina, teatru, filharmonii zarówno do
nowała, by na kolejne spotkanie każdy
nictwa Wyższego za koordynację projektów
Kielc jak i innych miast. Nie zabraknie
przyprowadził ze sobą osobę towarzyUTW. - 6 mln zł zostało przeznaczonych na
ciekawych wykładów z zakresu m.in. zdroszącą. Jest szansa, że na działalność
wego stylu życia, żywienia. Seniorzy będą
uniwersytetu Gmina Masłów pozyska
mogli również uczestniczyć w zajęciach
40 tys. zł, które zostaną przeznaczone
z języka angielskiego, kursu podstawy
na szereg inicjatyw. Wiadomo już, że
obsługi komputera, a nawet w kurw planie są nie tylko wycieczki do kina,
sie tańca towarzyskiego.
teatru, filharmonii zarówno do Kielc jak
i innych miast. Nie zabraknie ciekawych wykładów z zakresu m.in. zdrowego stylu życia,
żywienia. Seniorzy będą mogli również uczestniczyć
w zajęciach z języka angielskiego, kursu podstawy obsługi komputera, a nawet w kursie tańca towarzyskiego.

Orędowniczką masłowskiego UWT jest Renata Janik, doradca
wicepremiera Jarosława Gowina, odpowiadająca w Ministerstwie Nauk
i Szkolnictwa Wyższego za koordynację projektów UTW.

Nie zabrakło wróżb andrzejkowych.

Lali wosk
Pierwszemu spotkaniu, w którym udział wzięli przedstawiciele
zespołów i stowarzyszeń towarzyszyły zabawy wiązane z wieczorem
andrzejkowym. Joanna Kwiecień, instruktor GOKiS wraz z paniami
z Klubu Seniora przygotowała okolicznościowe wróżby oraz oczywiście lanie wosku. Na zakończenie spotkanie wystąpił solenizant
Andrzej Wilkos wraz z zespołem Andrzej i Przyjaciele.
Wojciech Purtak

W pierwszym spotkaniu wzięło udział blisko 50 osób.
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Natalia wśród „Talentów Świętorzyskich”
XVIII gala wręczenia nagród „Talenty Świętokrzyskie”
okazała się szczęśliwa dla Natalii Szczypały, młodej
mieszkanki gminy Masłów.
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego już od 2000 roku
przyznaje nagrody dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego. W tym roku nagrodzonych zostało 33 laureatów, zaś wyróżnionych 11 laureatów.
Wśród nagrodzonych i wyróżnionych osób znaleźli się: laureaci
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, studenci mający wybitne osiągnięcia naukowe (wynalazki, aktywna działalność naukowa), laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych turniejów.
Mnóstwo sukcesów
Natalia Szczypała to absolwentka Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Masłowie, aktorka Teatru Kapitalnego działającego
przy CE “Szklany Dom” w Ciekotach. Obecnie uczy się w gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach. Jest laureatką nagrody specjalnej za obiecujący debiut w 13. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim polskiej
literatury emigracyjnej im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego
w Suchedniowie, laureatką 2. miejsca 39. Ogólnopolskiego Turnie-

Natalia Szczypała otrzymała stypendium z rąk Agaty Binkowskiej,
członka Zarządu Województwa oraz Arkadiusza Bąka,
przewodniczącego Sejmiku.

ju Recytatorskiego Literatury Regionalnej. Osiagnęła wiele sukcesów podczas konkursów recytatorskich na poziomie regionalnym.
Jest aktywną wolontariuszką na rzecz Dworku Stefana Żeromskiego
i Centrum Edukacji “Szklany Dom” w Ciekotach.
MF

Lepiej poznać wspólną przestrzeń
W Wiśniówce odbył się plener fotograficzny pod nazwą “Moje miejsce/Wspólna przestrzeń”.
W plenerze wzięli udział młodzi mieszkańcy Wiśniówki,
dzięki którym można było lepiej poznać to miejsce. Wydarzenie
rozpoczęło się od wyświetlenia filmu „Szmaragdowe miejsce”, który młodzież zrealizowała podczas tegorocznych ferii zimowych.
Następnie organizatorzy pleneru, nieformalna grupa „Kwiatki
w betonie” zaprezentowała efekty prac z poprzednich plenerów
fotograficznych, które realizowała w różnych miastach i miasteczkach na terenie województwa świętokrzyskiego. - Fotografując
musimy się zatrzymać, poszukać odpowiedniego kadru, później
musimy inaczej spojrzeć na te fotografię i to powoduje, że to miejsce staje się nam bliższe. To jest szukanie tej bliskości, szukanie
korzeni poprzez fotografię – mówiła Małgorzata Chmiel, koordynatorka przedsięwzięcia.

Zajęcia poprowadziła Małgorzata Chmiel.

Można było dowiedzieć się ciekawostek na temat fotografii.

SPACER Z OBIEKTYWEM
Po krótkim wprowadzeniu, które odbyło się w tamtejszej
świetlicy samorządowej, młodzi fotografowie wyruszyli w teren,
aby uwiecznić na zdjęciach najciekawsze zakątki swojego sołectwa. Odwiedzili m.in. starą szkołę w której mieści się sala treningowa klubu bokserskiego „Skalnik”, okolice kopalni oraz osiedle
robotnicze na którym stoją charakterystyczne domki.
WYSTAWA I KALENDARZE
Efektem pracy miłośników fotografowania była wystawa
w świetlicy w Wiśniówce. Uczestnicy pleneru otrzymali atrakcyjne
niespodzianki m.in. kalendarze ze zdjęciami z pleneru w Wiśniówce. Projekt został dofinansowany ze środków programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. Organizatorem wydarzenia była grupa nieformalna „Kwiatki w betonie” przy współpracy Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie.
Mateusz Fąfara
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Poznajcie Aleksandrę Zatorską, Foto Models Poland 2017

Miłość do straży mam we krwi
Modelka, aktorka, ratowniczka i druhna Ochotniczej Straży Pożarnej z Mąchocic Kapitulnych. „W małym ciele, duża
siła” to hasło które widnieje na szafce należącej do Oli w mąchockiej strażnicy, które doskonale ją opisuje. Poznajcie
bliżej uroczą druhnę, która realizuje się na wielu płaszczyznach i w każdej osiąga sukcesy.

Kurier Masłowski: Jak zaczęła się Twoja
Aleksandra Zaprzygoda z konkursami o tytuł Miss?
torska, lat 20. Mieszka
Aleksandra Zatorska: Zauważyłam
w Mąchocicach Kapitulnych.
na jednym z portali społecznościowych,
Studiuje jednocześnie dwa kieże moja koleżanka wzięła udział w porunki Ratownictwo Medyczne
dobnym konkursie i zaciekawiło mnie
i Pielęgniarstwo. Druhna w OSP
to. Postanowiłam spróbować swoich sił,
Mąchocice Kapitulne. Interesuje
zgłosiłam się na casting i udało mi się
się aktorstwem. Marzy o wyzdobyć tytuł I Wicemiss Województwa
jeździe do Stanów ZjedŚwiętokrzyskiego 2016.
noczonych.
Czy traktujesz tego typu konkursy jako
drogę do kariery?
Nie, traktuje je jako odskocznię od codziennych
obowiązków czyli studiów i pracy.
Co było dla Ciebie największym wyzwaniem?
Największym wyzwaniem było dla mnie powiedzieć mojej
Ola służy w jednostce OSP Mąchocice Kapitulne.
mamie, że lecę na Kretę. Nie casting, przygotowania czy sam konJakie masz plany na przyszłość, o czym marzysz?
kurs, ale właśnie to jak zareaguje, było dla mnie najbardziej stresuOczywiście chcę skończyć studia i znaleźć pracę w zawojącym momentem. Na szczęście się zgodziła
Jakie masz oczekiwania w związku ze zdobytym tytułem?
dzie. Mam również marzenie, aby wystąpić w pokazie Victoria’s
Wszystkie te konkursy traktuje jako dobrą zabawę. Najważ- Secret i zwiedzić Stany Zjednoczone. Jest to dość nierealne w tym
niejsze są dla mnie studia i to z nimi wiążę swoją przyszłość. Kon- momencie ale w przyszłości, kto wie?
kursy to dla mnie tylko dodatek.
Wiele osób na pewno interesują kulisy wyborów Foto Models
Marzysz o pracy w foto modelingu?
Poland i pobyt na greckiej wyspie. Zdradzisz, jak było?
Może trochę ale to praca tylko na chwilę. Trzeba mieć konPoleciałyśmy tam w październiku, gdy u nas było już zimkretny zawód.
no. Już sama perspektywa odrobiny lata jesienią była ekstra. Na
Jakie masz hobby i jak wypoczywasz?
każdym kroku towarzyszyła nam telewizja, co na początku było
W wolnym czasie głównie śpię, ponieważ mam teraz mnó- dużym stresem, ale później nie zwracałyśmy już na nią większej
stwo obowiązków. Bardzo lubię czytać książki ale niestety teraz uwagi. Na miejscu dużo ćwiczyłyśmy i zwiedzałyśmy wyspę. Sama
czytam jedynie tytuły związane z ratownictwem medycznym, po- gala była dla mnie prorocza. Odbyła się w piątek 13-go, miałam
nieważ przygotowuję się do czerwcowych egzaminów. Kiedyś gra- numer 13, a oceniało nas 13 jurorów. Od tego momentu 13 to moja
łam z sukcesami w teatrze i bardzo to lubiłam. Oczywiście jestem szczęśliwa liczba.
Co Ci się podoba w naszej gminie, masz swoje ulubione
też czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.
miejsca?
Skąd miłość do straży?
Najbardziej lubię spędzać czas na Żeromszczyźnie. Będąc
Mam to we krwi. Mój dziadek był strażakiem, moi wujkowie do OSP należą moja starsza siostra Ania i brat Michał. Było tam człowiek przenosi się w trochę inny magiczny świat. Podoba
pewne, że prędzej czy później zapukam do drzwi strażnicy, która mi się to, że nasza gmina się rozwija i dużo się tu dzieje. Widać, że
jest oddalona zaledwie kilkaset metrów od mojego domu. Właśnie gonimy Europę w szybkim tempie.
ukończyłam specjalistyczny kurs i mogę brać udział w akcjach raFoto i tekst: Mateusz Fąfara
towniczych.

Strażnica w Mąchocicach Kapitulnych to jedno z jej ulubionych miejsc.

„Duża siła w małym ciele” to hasło, które doskonale ją opisuje.
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Z Dworku Żeromskich (11)

KUCHNIA
Do urządzania kuchni przystąpiliśmy wiosną 2014 roku. Palenisko połączone z piecem chlebowym, okapem i zapieckiem zaprojektował (con amore) mój mąż Andrzej, a zbudowali Andrzej
i Ryszard Chrabąszczowie.
Gdy już piec stał, uświadomiliśmy sobie w szczegółach, jak wiele
przedmiotów powinno się znaleźć w tym niedużym wnętrzu, by
zbliżyć je jak najbardziej do wyobrażenia, co w owym miejscu
było przed laty. Musieliśmy zdobyć miedziane, żeliwne i mosiężne garnki, rondle, rynki, dzbany, czajniki, brytfanny, naczynia
z fajansu (zwanego w czasach rodziców Żeromskiego farfurą),
z gliny, kamionki, wyroby z drewna: skopki, niecki, warzechy, mątewki i szufelki, masielnicę (zwana też maśnicą), młynki i moździerze, żelazka, tkaniny i wiele innych. A przede wszystkim
meble.
Zaczęło się od przywiezienia z Bliżyna od Krystyny i Kazimierza
Skowronów stareńkiego prowincjonalnego kredensiku kuchennego. Ofiarodawcy dołożyli jeszcze żeliwną dziewiętnastowieczną okazałą brytfannę (nazywaną gęślarką), takiż moździerz
i kilka innych przedmiotów. Wiekową trzykondygnacyjną półkęnastawkę (po konserwacji) podarował Tomasz Lato.
Ja wyszukałam i kupiłam u antykwariuszy dwie podworskie półki
wiszące, zamówiłam wykonanie przez nieocenionego Romana
Kołomańskiego dwu długich półek ściennych z powtarzalnym,
tzw. falbankowym wzorem. Nabyłam też masywny prostokątny
dziewiętnastowieczny stół i dwa prowincjonalnej roboty krzesła oraz niski, do przysiadania np. przy obieraniu ziemniaków,
stołek gospodarski, wykonany według starego wzoru przez Zbigniewa Szustaka. Do tego dodałam sporo różnych potrzebnych
w kuchni dawnych przedmiotów.
Średniej wielkości wiejski kufer wyprawowy otrzymaliśmy nieco później od Sławomira Micka. Popracował przy jego renowacji
Sławomir Jaguś – „złota rączka” na Żeromszczyźnie. Na takim
własnym kuferku – mniemam – odpoczywała, okrywając się zapaską czy wełnianą chustą, kucharka Żeromskich – Małgorzata. Trzymała w nim pewnie cały swój i synka Antka („mlecznego
brata” Stefana) skromny dobytek.
A później zaczęło się ustawianie, układanie, zawieszanie darowanych utensyliów kuchennych. Jest ich ponad 150 – i wszystkie
ważne, choć na niektóre zwiedzający spoglądają z większym niż

na inne zaciekawieniem. Ot, choćby na miedziane i mosiężne
rondle i patelnie, żeliwną wagę domową ze słynnej warszawskiej
firmy Sperlinga, żelazka na węgle i na duszę, oryginalne tasaki, lampy naftowe, moździerze żeliwne - bliżyńskie i mosiężny
- krakowski, które w tamtych czasach – jak czytam w literaturze:
„były niemal klejnotami rodzinnymi”. Należało o nie dbać, utrzymywać w błyszczącej czystości.
Muszę tu napisać, że kuchnie w drobnoszlacheckich dworkach
zajmowały zwykle większy – niż to jest u nas – metraż, czasem
nawet pół domu z różnymi przegrodami i przesłonami. Były nie
tylko miejscem gotowania posiłków, ale też spiżarniami – apteczkami, kącikiem mycia się domowników, spania części służby, niekiedy ciepłym i bezpiecznym locum wylęgu drobiu – jeśli
w kurniku panował ziąb lub zakradał się doń nocą lis czy kuna.
Urządzając naszą kuchnię skoncentrowaliśmy się głównie na
funkcji związanej z przygotowaniem jedzenia.
Eksponatów – jak wspomniałam wcześniej – zgromadziliśmy
sporo. Spora jest też lista ofiarodawców, którym za najskromniejszy nawet dar dziękuję. A byli to (poza wcześniej wymienionymi): Dorota Michta z rodziną, Krystyna Skowronek z dalekiego Biecza, Marianna, Agnieszka i Wiesław Kotowie ze Staszowa,
Mirosława Majewska, Jadwiga Polańska, Anna Studzińska, Joanna Jakuszewska, Gabriela Gucma z Końskich, Milena i Michał
Moskalowie, Alicja Rozborska, Małgorzata Lis, Milena Staszewska, Cecylia Mazurowa, Elżbieta Barcz, Helena Jędrzejczyk,
Anna i Jerzy Zapałowie, Marianna i Kazimierz Micorek, Danuta
Obara, Anna Tomeczko z Krakowa, Janina Spałwan, Magdalena
Smożewska-Wójcikiewicz oraz nieodżałowani: Jan Chmielewski,
Irena Stolarczyk i Jan Stawowczyk.
Stylizowane górne oświetlenie kuchni zawdzięczamy starszym
instruktorom Kieleckiej Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego,
znanym mi z bardzo wielu pozytywnych działań na rzecz patrona.
Szczapy drewna pod piecem, płócienne woreczki z kaszami, grochem, makiem na półce, wianuszki suszonych grzybów i czosnku powieszone obok, bukiet i bochny chleba na stole oraz inne
elementy aranżacji czynią to wnętrze dworku żywym, bardzo
podobającym się licznym gościom z kraju i zagranicy, a telewizja raz po raz prezentuje ciekocką kuchnię w okolicznościowych
świątecznych programach, mówiących „jak to drzewiej bywało”.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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NOWE ŻEROMSKIANA
Pracownia Dzieł i Piśmiennictwa o Stefanie Żeromskim ciekockiego Dworku wzbogaciła się ostatnio o interesujący, cenny dar Kazimiery i Andrzeja Zapałów. Jest to dwadzieścia kilka medali i plakiet
upamiętniających Stefana Żeromskiego. Najstarsza plakieta autorstwa
wybitnego polskiego medaliera Józefa Aumillera (1892-1963), twórcy
Działu Medalierstwa i długoletniego dyrektora Mennicy Państwowej
w Warszawie, pochodzi z okresu międzywojennego.
Są w tym zbiorze eksponaty, które powstały staraniem placówek muzealnych Kielc i Nałęczowa oraz innych ośrodków kultury, stowarzyszeń i osób prywatnych na przestrzeni dziewięćdziesięciu lat.
Obecnie, wraz z kilkoma pozyskanymi wcześniej (wśród których jest i złota moneta ze Stefanem Żeromskim, wydana
przez Mennicę Państwową, a ufundowana dla nas przez Wodociągi Kieleckie), pamiątki te prezentujemy w „Szklanym Domu”.
KN i AP

Możemy uratować życie

Dziękujemy za włączenie się do ważnej akcji
Ponad 200 osób przybyło na apel samorządu, rodziny i przyjaciół Włodzimierza Korony, aby oddać próbki krwi, by
w ten sposób pomóc wieloletniemu wójtowi Gminy Masłów, obecnie dyrektorowi Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

W hali w Masłowie pojawili się ci, którzy chcą pomóc
Włodzimierzowi Koronie w walce z chorobą.

Akcję zorganizowali wspólnie Samorząd Gminy Masłów oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.
Jej celem jest poszukiwanie potencjalnego dawcy szpiku kostnego
dla Włodzimierza Korony, wieloletniego wójta Gminy Masłów,
dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. W hali sportowej
w Masłowie Pierwszym można było zarejestrować się do bazy
potencjalnych dawców szpiku poprzez pobranie próbki krwi. Za
pobranie byli odpowiedzialni pracownicy Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, którzy wzorowo
ocenili organizację akcji dzięki której udało się również zebrać ponad 14 litrów krwi. Do hali sportowej w Masłowie przyszło wielu
mieszkańców, którzy chcieli pomóc w poszukiwaniu genetycznego bliźniaka. Wielu z nich było już zarejestrowanych w bazie, byli
wśród nich też tacy którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli czynnie brać udziału w akcji. Mimo to do bazy potencjalnych
dawców szpiku zarejestrowało się 30 osób. Wśród nich byli m.in.
nauczyciele, samorządowcy, urzędnicy, strażacy ochotnicy i sportowcy. Przypomnijmy, że wciąż można zarejestrować się w RCKiK
podając jako dawcę Włodzimierza Koronę. Wymagania, jakie należy spełniać to wiek od 18 do 50 lat oraz być zdrowym.
WP

Blisko 30 osób zarejestrowało się
do bazy potencjalnych dawców szpiku.
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Michalina ma talent.
Poznajcie ją
Michalina Cedro ma dopiero sześć lat, a sukcesów
i ilości koncertów mogą jej pozazdrościć o wiele starsze dziewczynki. Śpiewa, gra na skrzypcach i bardzo
lubi świętokrzyski folklor. Nie potrafi wyobrazić sobie
dnia bez muzyki.
Jeszcze nie gadałam, a już śpiewałam – mówi o sobie z uśmiechem rezolutna sześciolatka, mieszkanka Dąbrowy. Wszystko zaczęło się od babci, bo jak dotąd w rodzinie nikt nie przejawiał
muzycznych talentów. Na próby zespołu ludowego Dąbrowianki,
Michalinkę zaczęła zabierać babcia Aniela Cedro, sołtys Dąbrowy.
- Właśnie podczas tych spotkać odkryliśmy, że Michalina ma talent
i trzeba go rozwijać. Na początku był oczywiście folkor i pierwsze
występy gościnne z Dąbrowiankami – opowiada babcia.
PIERWSZE MIEJSCA
Później już przyszedł czas na profesjonalne lekcje śpiewu
w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach. - Uczę się śpiewać
u pani Samueli Modzelewskiej, która jest najlepsza. Na lekcjach
jest bardzo ciekawie, uczymy się, ale i zdobywamy nagrody w konkursach – opowiada Michalinka. Jak przyznaje zajęcia w MDK-u
sprawiają jej wiele radości i są kolejnym krokiem do rozwoju talentu. Tylko w tym roku udało się jej zawalczyć o wiele nagród
i wystąpić w wielu konkursach. Na swoim koncie ma m.in. pierwsze miejsce w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej “Rozśpiewany Wawer” w Warszawie. Wygrała
również w swojej grupie wiekowej podczas XXI Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Lipsku. W Konkursie Kolęd i Pastorałek
w Kielcach w minionym roku wywalczyła dla swojego Przedszkola Samorządowego nr 19 w Kielcach sprzęt nagłośnieniowy. - Jak
sama przyznaje ma niewielką tremę przed konkursami. - Nagrody

Masłów. Obchody 99-lecia odzyskania
przez Polską niepodległości.

Michalina Cedro bardzo lubi grę na skrzypcach,
która jest dla niej prawdziwą przyjemnością.

i puchary nie są w życiu najważniejsze. Najważniejsza jest rodzina
i dom – mówi z pełną powagą.
Z MAŁYMI SKRZYPECZKAMI
Michalinka koncertowała już na wielu scenach zarówno małych jak ta w MDK-u przy ul. Koziej w Kielcach, festynowych jak ta
np. przed świetlicą w Dąbrowie, wielką sceną Kieleckiego Centrum
Kultury czy wreszcie festiwalową w kieleckim Amfiteatrze Kadziel-

Dziewczynka zawsze może liczyć na wsparcie swojej rodziny,
która cieszy się z nią każdym zdobytym pucharem i statuetką.
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nia. - Nie ma to dla mnie znaczenia, gdzie występuję, bo do każdego występu jestem
przygotowana. Pamiętam występ na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie było pięknie – opowiada. Śpiew to jednak nie jedyna pasja. Druga to skrzypce. Miłością do instrumentu zaraziła ją mama Anita, która gorąco kibicuje córce, towarzyszy jej podczas
koncertów oraz umieszcza występy córki w serwisie You Tube. Michalina należy do
Akademii Młodych Talentów Małe Skrzypeczki prowadzonej przez Marię Wieleńską.
To grupa kilkuletnich dzieci, które grają na skrzypcach prezentując się w zaskakujących, widowiskowych odsłonach m.in. podczas słynnego już występu do muzyki z sagi
„Star Wars”.
WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
Zbliżające się Boże Narodzenie to czas, kiedy do wspólnego muzykowania Michalinka zaprosi całą rodzinę. Jej tata Bartłomiej przyznaje, że na pewno nie zabraknie
śpiewania, któremu ton nada zdolna córka. - Bardzo lubię „Cichą noc” i „Lulajże Jezuniu” i pastorałkę „Nowy Rok” - mówi z uśmiechem. Ciekawe jest to, że nasza młoda artystka nie ma żadnych życzeń do świętego Mikołaja, bo wszystkie zostały już spełnione,
w tym m.in. zestaw fryzjerski dla lalek. To ważny prezent, bo w przyszłości Michalinka
chciałaby czesać ludzi, tak jak jak jej tata fryzjer lub uczyć dzieci gry na skrzypcach.
Wojciech Purtak

Dąbrowa. Tegoroczne Sołeckie Mistrzostwa
w Grillowaniu.

Trwa III edycja Masłowskiej Ligi Futsalu
W niedzielę 19 listopada odbyła się inauguracja III już edycji
Masłowskiej Ligi Futsalu. W tegorocznych rozgrywkach bierze
udział 14 drużyn z gminy Masłów, Bieliny, Górno i Kielc.
Ligowe zmagania oglądać możemy
w każdą niedzielę w godzinach popołudniowych w hali sportowej w Masłowie
Pierwszym. Po IV kolejkach na czele tabeli plasuje się drużyna Delikatesy Centrum
Radlin, która zachwyca nas w tym sezonie
bardzo dobrą formą. Zwycięska drużyna
ubiegłorocznej edycji Gas Monkey Team
plasuje się na 6 pozycji, ale zapewnia, iż
nie odpuści i będzie walczyła do końca
o najwyższe trofeum. Rozgrywki zakończą
się w lutym 2018 roku. Najlepsi otrzymają
puchary i nagrody z rąk głównego organizatora wójta gminy Masłów Tomasza Lato.
Życzymy powodzenia naszym drużynom,
a Ernestowi Supierzowi utrzymania pozycji
najlepszego strzelca III edycji MLF.
MB

KLASYFIKACJA STRZELCÓW:
Zwycięska drużyna ubiegłorocznej edycji
Gas Monkey Team plasuje się na 6 pozycji,
ale zapewnia, iż nie odpuści i będzie
walczyła do końca o najwyższe trofeum.

Rozgrywki odbywają się w masłowskiej hali sportowej.

13 bramek

Ernest Supierz
(Gas Monkey Team)

12 bramek

Adrian Wołczyk
(Ambrozja Catering)

11 bramek

Wiktor Brożyna (PHU
Wojda Zeimmery)

7 bramek

Bartosz Sot (Delikatesy Centrum), Tomasz
Staszewski (Ambrozja
Catering), Krzysztof
Świątek (ŁNP)

6 bramek

Paweł Gawęcki (PHU
Wojda Zeimmery),
Mariusz Maciejski
(Delikatesy Centrum),
Mateusz Pisarczyk
(Przeds. Geologiczne), Dominik Staniec
(Delikatesy Centrum)
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Rowery i sprzęt grający
dla najlepszych w eko konkursie
Znamy laureatów konkursu plastycznego „Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich”. Do autorów najlepszych prac powędrowały atrakcyjne nagrody m.in.
rowery.
Konkurs o tematyce ekologicznej zorganizowany został przez
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Samorząd
Gminy Masłów. Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły z terenu
gminy, które nadesłały 130 prac plastycznych w trzech kategoriach
wiekowych. Ośmioosobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem Pawła Wikło ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich wybrała dziewięć najlepszych prac.

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„CZYSTE POWIETRZE
W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH”
klasy 0-III
1. Karolina Ławicka – SP w Woli Kopcowej
2. Wiktoria Pożoga – SP w Mąchocicach-Scholasterii
3. Zuzanna Kropisz – SP w Woli Kopcowej
klasy IV – VI
1. Adrian Haba – SP w Brzezinkach
2. Sebastian Piwko – SP Masłów
3. Wiktoria Ksel – SP Masłów
gimnazjum
1. Zuzanna Kaleta – SP w Mąchocicach Kapitulnych
z oddziałami gimnazjalnymi

Tak z nagrody cieszyła się Karolina Ławicka,
zwyciężczyni w najmłodszej kategorii.

Uroczyste wręczenie nagród
Laureaci konkursu swojej prace otrzymali podczas posiedzenia Rady Gminy, które odbyło się w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach. Nazwiska ogłosiła Irena Kundera, kierownik
Centrum Usług Wspólnych. Najlepszym gratulowali wójt Tomasz
Lato oraz Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy. Do
zwycięzców każdego kategorii czyli Karoliny Ławickiej (kl. 0 – III),
Adriana Haby (kl. IV – VI) oraz Zuzanny Kalety (gimnazjum) trafiły
rowery. Laureaci kolejnych miejsc otrzymali atrakcyjny sprzęt grający. Autorom najlepszych prac towarzyszyli rodzice, nauczyciele
oraz dyrektorzy szkół.
WP

Laureaci konkursu z organizatorami tuż po wręczeniu nagród i dyplomów.
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Kolejne medale zawodników
Skalnika Wiśniówka
W Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się XXII Międzypaństwowy Turniej Bokserski im. Bronisława Kubickiego. Jako pierwszy w ringu wystąpił młodzik Kacper Tokarz, który stoczył fenomenalną walkę z Anglikiem. Niestety Kacper po zaciętych bojach musi uznać wyższość rywala
z Wielkiej Brytanii. Następnie pokazał się w świetle reflektorów Dawid
Budzisz. Jego przeciwnikiem był niepokonany zawodnik z Ukrainy, który nie był chyba zadowolony z przyjazdu do Polski, ponieważ Dawid
nie dał mu żadnych szans w walce i reprezentant Ukrainy przegrał swoją
pierwszą walkę w życiu. Za walkę też trzeba pochwalić Jakuba Surmę.
Trafił na godnego sobie przeciwnika z Wielkiej Brytanii i choć przegrał ten
pojedynek to zasługuje na słowa uznania. Widać, szczególnie u Dawida
Dzięki ciężkim
Budzisza, że treningi owocują - mówi trener Janusz Domagała.
treningom, bokserzy
RED

z Wiśniówki osiągają
coraz lepsze
wyniki.

Gra w badmintona bardzo popularna w gminie Masłów
Zakończyła się realizacja projektu Shuttle Time w ramach Fundacji Narodowy Badminton, która była możliwa dzięki wsparciu Gminy Masłów. W turnieju rywalizowali uczniowie czterech szkół.
Od września uczniowie szkół w Brzezinkach, Masłowie
Pierwszym, Mąchocicach Kapitulnych i Mąchocicach Scholasterii brali udział w specjalnych zajęciach sportowych. - Przystąpiliśmy do projektu Fundacji Narodowy Badminton, dzięki czemu
uczniowie naszej gminy mogli przez trzy miesiące uczestniczyć
w lekcjach badmintona – mówi Joanna Broniek, dyrektor SP w Mąchocicach-Scholasterii.
Zajęcia prowadzili nauczyciele, którzy wcześniej odbyli odpowiednie szkolenia i uzyskali uprawienia instruktorskie. Przystąpienie do projektu oznaczało również wyposażenie w odpowiedni
sprzęt do gry. Grupa w każdej szkole liczyła 16 osób.

Zwycięska drużyna z Mąchocic-Scholasterii.

fikacji drużynowej. Indywidualnie wśród dziewcząt najlepsza była
zajęła Maja Gawrońska, a wśród chłopców Antoni Domagała. Do
wszystkich uczestników trafiły nagrody czyli zestawy rakietek i lotka. Jak podkreśla wójt Tomasz Lato tradycja gry w badmintona
w gminie Masłów ma już kilka lat, a dzięki projektowi możliwe
było zainteresowanie nią kolejnych szkół.

W turnieju rywalizowali uczniowie z czterech szkół.

Każdy z każdym
Na zakończenie projektu w hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii został rozegrany I Gminny Turniej w Badmintonie. Po
rozlosowaniu zawodników do poszczególnych grup rozgrywki odbywały się “każdy z każdym”. Z czterech reprezentacji gospodarze
z SP w Mąchocicach-Scholasterii zajęli pierwsze miejsce w klasy-

Razem z rodzicami
Co ważne od lat gminną grę wspiera Zbigniew Wojciechowski, prezes Świętokrzyskiego Związku Badmintona. - Gmina Masłów od lat przoduje w grze w badmintona. Dzięki temu projektowi zostali zaangażowani uczniowie kolejnych szkół, nie tylko ze
Scholasterii, gdzie wprowadzono już specjalną innowację edukacyjną. Wiem, że do gry chętnie włączają się również rodzice, którzy popołudniami grają ze swoim dziećmi w hali w Mąchociach-Scholasterii – opowiada prezes Wojciechowski. Efektem projektu
ma być utworzenie Uczniowskich Klubów Sportowych. Co ważne
Shuttle Time wrócić ma już w przyszłym roku.
WP
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Ekstremalni biegacze z Mąchocic Kapitulnych

Zasada jest prosta.
Im trudniej na biegu, tym lepiej
Szymon Bugajski, Kuba Bugajski i Łukasz Kupis to mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych, którzy z sukcesami startują
w ekstremalnie trudnych biegach przełajowych z przeszkodami.
Przygodę z tzw. przeszkodówkami rozpoczął Łukasz
z Szymonem, którym znudziło się zwykłe bieganie. – Szukaliśmy urozmaicenia zwykłego codziennego treningu i postanowiliśmy zapisać się na zimową edycję Runmageddon.
Po przybyciu na metę w czternastostopniowym
mrozie byliśmy wykończeni, ale adrenalina,
która wytwarza się podczas biegu i satysfakcja na mecie sprawiła, że pokochaliśmy ten sport – mówi Łukasz.
Swoją pasją zaraziliśmy Kubę,
młodszego o rok brata Szymona. Wystartowaliśmy wspólnie
w biegu w Armageddon Challenge w Janowcu nad Wisłą,
gdzie Kuba był czwarty oraz
w Barbarian Race w Tychach.
Bardzo nam się to spodobało i postanowiliśmy założyć
drużynę na wzór tych które,
spotkaliśmy podczas biegów –
mówi Szymon.

Pokonywać przeszkody
Biegi survivalowe to takie,
w których trasa przebiega przez różnego
rodzaju przeszkody. Jest wspinaczka,
Scyzory na
jest przedzieranie się przez błoto, rzestarcie biegu
ki, ściany, liny, równoważnie i pełne
w Amsterdamie.
lodowatej wody zbiorniki/kontenery.
Wszystko, aby utrudnić biegaczowi życie na trasie. Zasada jest jedna - im trudniej
na biegu, tym lepiej. - Nasza trójka, dwóch kolegów z Kielc:
Maciej Otwinowski i Daniel Jagodzki oraz dwóch z Kłobucka,
gdzie na co dzień mieszka Maciek – Michał Wierus i Mateusz
Lasota, postanowiła założyć drużynę o wdzięcznej nazwie
SCYZORY, aby wspólnie pokonywać mordercze przeszkody
podczas kolejnych zawodów – podsumowuje. Do grona naszego teamu należy również, lecz nieoficjalnie żona Maćka
– Magda, która ma za sobą pierwsze starty w Warszawie i Poznaniu – opowiada Szymon.

Nie tylko w Polsce
Biegacze zakupili jednakowe stroje i zaczęli startować
w zawodach w całym kraju. W październiku postanowili pojechać na zawody do Amsterdamu. Zajęli tam miejsce w czo-

łówce, a że apetyt rośnie w miarę jedzenia - w przyszłym roku
planują kolejny występ poza granicami naszego kraju – śmieje
się Kuba, najmłodszy z biegaczy. Jest szansa na przyszłoroczny start na innym kontynencie. W tym momencie nie chcemy zdradzać szczegółów, żeby nie zapeszyć ale wszystko
idzie w dobrym kierunku – mówi
Kuba.

Zestawienie
postaci

różnych

Ich życie nie kręci się
wokół biegania. Jest to
jego część, która stała
się nieodzownym elementem. Dla przykładu
Maciej i Magdalena to
świetnej klasy stomatolodzy, leczący ludzi z całego kraju, Kuba jest strażakiem w jednej z kieleckich
jednostek, Mateusz i Michał
natomiast pełnią służbę jako
funkcjonariusze Policji.

Jak im idzie ?
Podczas biegów tego typu konieczna jest ogólna
dobra sprawność fizyczna. W cenie jest duża siła ramion, kondycja, wytrzymałość i zwinność, której chłopakom nie brakuje.
Najważniejszy jest jednak charakter! Ekipa Scyzorów udowodniła o podczas ostatnich Mistrzostw Polski w Biegach Przeszkodowych w Pabianicach, gdzie odbył się finał ligi Runmageddon. W kategorii open Łukasz uzyskał świetne trzecie miejsce,
Kuba był piąty, Maciek dwunasty, Szymon z Matuszem kolejno
osiemnasty i dziewiętnasty a Daniel z Michałem utrzymali się
w pierwszej trzydziestce. Cała drużyna spisała się świetnie zajmując pierwsze miejsce w kategorii Open. W sumie na starcie
stanęło ponad 2000 osób, a do mety dotarło niewiele ponad
połowa ze względu na trudne warunki atmosferyczne – wykończyła wszystkich hipotermia – dlatego wygrywał tylko zawodnik
z charakterem.
Mateusz Fąfara

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

