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Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
spędzonych w rodzinnym gronie.
Wesołego Alleluja!
Przewodniczący Rady Gminy Masłów
Sylwester Wojtyna

Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato

radni, sołtysi oraz pracownicy
Urzędu Gminy w Masłowie

Wizerunek rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego
z kolekcji prywatnej Kazimiery i Andrzeja Zapałów.
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Szanowni Państwo,
Przed nami Wielkanoc. Czas, kiedy
jesteśmy z najbliższymi w szczególny, świąteczny sposób. Zapewne przy
wielkanocnym stole nie zabraknie też
tematów związanych ze zmianami, jakie niosą inwestycje w naszej gminie.
W tym wydaniu „Kuriera Masłowskiego” piszemy o kolejnych działaniach
możliwych dzięki zgodnej współpracy. Przedstawiamy wizualizację tego,
jak zmieni się Las Wolski, po stronie
gminy Masłów, nad zalewem w Cedzynie. Informujemy o wielkich termomodernizacjach szkół w Masłowie
Pierwszym, Mąchocicach-Scholasterii, ośrodka zdrowia w Mąchocicach
Kapitulnych oraz możliwościach dofinansowania wymiany pieców na
ekologiczne.
Zachęcam do udziału w wydarzeniach
związanych z Wielkanocą. Zapraszam
na tradycyjną drogę krzyżową ulicami Masłowa, Misterium Męki Pańskiej
w Domaszowicach oraz święcenie pokarmów przed dworem w Ciekotach.
Bądźmy w ten wyjątkowy czas razem.
Pamiętajmy, że każde z tych wydarzeń
powstaje dzięki zaangażowaniu i pomysłom mieszkańców naszej gminy.
Razem możemy więcej!

Drodzy Czytelnicy Masłowskiego Kuriera,
Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! - tymi
słowami pozdrawiamy się co roku w Niedzielę Wielkiej Nocy. Słowa te wyrażają podstawową prawdę
naszej wiary, że w Jezusie Chrystusie miłość pokonała
nienawiść, życie zwyciężyło śmierć, światło rozproszyło ciemności! Jezusowe zwycięstwo jest w stanie także
na nowo rozpalić w nas przygaszoną miłość, o której
w wielkopostnym orędziu z troską mówił papież Franciszek, nawiązując do słów Ewangelii św. Mateusza:
„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość
wielu” (Mt 24, 12.)
W wielkanocny poranek, Piotr i Jan, uprzedzeni przez
kobiety, pobiegli do grobu i zastali go otwarty i pusty.
Podeszli więc bliżej, pochylili się, aby wejść do grobowca. Aby wejść w największą tajemnicę chrześcijaństwa
trzeba się „pochylić”, uniżyć. Tylko ten, kto się uniża,
pojmuje wyniesienie do chwały Jezusa i może pójść za
Nim Jego drogą.
Obyśmy zawsze znajdywali czas i siły, by pochylać się
nad tajemnicą Chrystusa - Syna Bożego i w ten sposób
rozpalać miłością nasze ostygłe serca.
Życzą Duszpasterze Dekanatu Masłowskiego: proboszczowie: ks. praf. Lucjan Skolik, ks. kan. Ryszard Zaborek, ks. kan. Piotr Motyka, ks. kan. Zbigniew Kądziela, ks. Dariusz Sieradzy, ks. Leszek Struzik rezydenci:
ks. kan. Józef Żółtak, ks. Tadeusz Wojtasiński, ks. Piotr
Muszyński, wikariusze: ks. Michał Piskorek, ks. Adrian
Buczkowski, ks. Władysław Świątek, ks. Dariusz Tarka,
ks. Krzysztof Tkaczyk.
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Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenia związane z przeżywaniem okresu Wielkanocy.
Od lat zdążyły się już stać naszą gminną tradycją. Wspólna modlitwa, ale i radość ze
spotkania w Ciekotach to dla wielu mieszkańców naszej gminy i gości nieodłączna
część Wielkanocy.
23 MARCA - godz. 18.30 - droga krzyżowa ulicami Masłowa. Początek w kościele
pw. Przemienienia Pańskiego
30 MARCA - Wielki Piątek - godz. 17.00 - Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu parafian z Domaszowic. Początek na drodze prowadzącej do kościoła pw. bł. Wincentego
Kadłubka
31 MARCA - Wielka Sobota - godz. 12.00 - Święcenie Pokarmów przed Dworem Państwa Żeromskich w Ciekotach
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Zobacz wizualizację zagospdoarowania wokół zalewu w Cedzynie

Miejsce relaksu w harmonii z przyrodą.
Tak zmieni się Las Wolski!
Wiemy, jak zostanie zagospodarowany teren wokół zalewu w Cedzynie po stronie Gminy Masłów. Powstaną nie tylko ścieżki spacerowe, ale również pływające pomosty, altany i punkt widokowy, z którego będzie można obserwować przyrodę.
Pracownia projektowa ZiK podczas
spotkania konsultacyjnego zaprezentowała
wizualizację inwestycji uzgodnioną z Nadleśnictwem Daleszyce. Prezentacja dostępna jest już na naszym facebookowym profilu
– Gmina Masłów. Podczas spotkania udział
wzięli głównie mieszkańcy zainteresowani
zmianami, w większości z Woli Kopcowej.
Samorządowców reprezentowali wójt Tomasz Lato, Andrzej Pedrycz, wiceprzewodniczący Rady Gminy, obecni byli również
sołtys Edward Mazur i Grzegorz Mazur. Na
wszystkie pytania odpowiadali projektant
Grzegorz Zarzycki wraz ze swoim zespołem.
PRE-UMOWA JUŻ PODPISANA
Projekt „Zagospodarowanie terenu
wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy
Masłów” będzie dofinansowany w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Inwestycja ma
służyć wyeksponowaniu walorów przyrodniczych Lasu Wolskiego i ekosystemu wodnego.
Pre-umowa na jej realizację została podpisana
w czerwcu 2016 roku, a wniosek aplikacyjny
zostanie złożony w marcu tego roku.
WIELE SIĘ ZMIENI
Po stronie zalewu należącej do Gminy Masłów powstanie ciąg komunikacyjny.
Obejmować będzie on ścieżkę rowerową,
ścieżkę spacerową szutrową (szerokości
2 m w miejscu obecnie wydeptanych traktów) i oświetlenie czyli 180 ledowych lamp.
Zbudowana zostanie również kładka nad
strumieniem wpadającym do zbiornika łączącego Wolę Kopcową z Cedzyną. Przy
ulicy Letniskowej zostanie wybudowany
parking. Projekt zakłada również powstanie nie tylko dobrze wyglądających, ale
również funkcjonalnych elementów małej

Tak ma wyglądać jedna ze stref relaksu.

architektury. Mają to być np. pływające pomosty, pontonowe molo, kładka, gniazdo
dla bociana białego, budki lęgowe dla ptaków, stojaki dla rowerów, tablice zachęcające do aktywności fizycznej na zamontowanych urządzeniach, elementy edukacyjne,
instalacje interaktywne dla dzieci, tablice
z informacją o Gminie Masłów i pobliskich
szlakach, kosze na śmieci.
W ZGODZIE Z PRZYRODĄ
Co ważne Las Wolski ma być miejscem,
w którym wypoczywający turyści będą mogli
dowiedzieć się wiele na temat otaczającej
ich przyrody. W tym celu mają powstać altany czy ścieżka edukacyjna dla dzieci. Młodzi
turyści będą mogli wziąć udział w zabawie
z przystankami wyposażonymi w urządzenia
i inne atrakcje np. zegar pokazujący o której godzinie budzą się lokalnie występujące
ptaki i inne zwierzęta. Przygotowane zostaną
również gry dotyczące śladów pozostawianych przez zwierzęta, tablice edukacyjne
o występującej w okolicy florze i faunie.
Nie zabraknie oczywiście toalety. Nie lada
atrakcją ma być platforma widokowa zlokalizowana nad brzegiem zalewu. Planowany
parking przy ul. Letniskowej będzie wykona-

Powstaną utwardzone ścieżki spacerowe oraz altany wypoczynkowe.

ny poza tym projektem przez Nadleśnictwo
Daleszyce.
START ZA KILKA MIESIĘCY
Inwestycja ruszy w drugiej połowie
tego roku i zakończy się w 2019 roku. To
miejsce, które od zawsze kojarzy się z turystyką i wypoczynkiem nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, ale również Kielc
i gmin ościennych. W projekcie postawiliśmy
na zagwarantowanie cichego wypoczynku
i relaksu w zgodzie z przyrodą – mówi wójt
Tomasz Lato. - Z racji tego, że inwestycja
realizowana jest na terenie leśnym przygotowujemy z zachowaniem wszystkich zasad
dotyczących ochrony przyrody, a większość
konstrukcji będzie wykonana z drewna.
Dbając o jak najdłuższą żywotność zamontowany zostanie również monitoring. Na
prace mamy zarezerwowane w budżecie
ok. 2,5 mln, z czego 2,2 mln (85%) to dofinansowanie unijne – dodaje wójt. Inwestycja
ma dać również zielone światło do kolejnych działań. Będzie nim współpraca Gminy
Masłów z Gminą Górno w kwestii budowy
kładki w okolicy przystani, tak by swobodnie
można było przejść wokół zalewu.
Wojciech Purtak

Z wieży widowkowej będzie można obserwować przyrodę.
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 XLIV sesja Rady Gminy. Najważniejsze uchwały
Podczas grudniowej sesji Rady Gminy uchwalono nie
tylko budżet na 2018 rok, ale podjęto również inne
uchwały.
Posiedzenie Rady Gminy odbyło się w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Masłowie. W programie obrad znalazły się bieżące uchwały. Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej
Energii Elektrycznej. Oznacza to, że gmina Masłów przystąpi do
grupy samorządów, których wspólnym celem będzie obniżenie
kosztów zakupu energii dla jednostek samorządowych gminy.
Na działania profilaktyczne
Radni zagłosowali również za uchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, który określa działania, jakie podejmowane będą w tym temacie w kolejnych 12 miesiącach. Będzie to m.in. dalsza realizacja zajęć profilaktycznych
we wszystkich szkołach gminy Masłów oraz wsparcie i badania dla
osób uzależnionych oraz rodzin dotkniętych innymi problemami
społecznymi. W programie obrad znalazł się też projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017.
Wsparcie dla Powiatu Kieleckiego
Kilka z uchwał dotyczyło udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Kieleckiego w 2018 roku. Trzy uchwały wspierające powiat w zadaniach drogowych zakładają m.in. opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka, projekty chodników w Mąchocicach Kapitulnych Górnych
oraz na odcinku Domaszowice – Wola Kopcowa. Na te trzy za-

Radni obradowali w siedzibie GOKiS.

dania przewidziano kwotę 190.000 zł. Kolejna uchwała przewiduje pomoc finansową na realizowany projekt modernizacji drogi
powiatowej Masłów Drugi – Dąbrowa z ul. ks. J. Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową. Łączne koszty
inwestycji to 282.900 zł. Gmina sfinansuje również realizowany
projekt chodnika w Mąchocicach-Scholasterii w kwocie nieco ponad 35.000 zł.
Kolejne zadania
To jednak nie jedyne inwestycje realizowane wspólnie z Powiatem Kieleckim. Gmina Masłów udzieli pomocy finansowej
w kwocie 100 tys. zł na przebudowę mostu w Barczy, co stanowi
25 procent inwestycji, wykonanie chodnika łączącego Wolę Kopcową od pętli do lotniska w Masłowie, w tym przypadku dofinansowanie wyniesie 400.000 zł, co stanowi 50 procent wartości zadania. Trzecie zadanie to remont powierzchni asfaltowej na długości
1100 metrów w Mąchocicach Górnych za 160.000 zł, co stanowi
50 procent wartości. Wszystkie te inwestycje będą realizowane
w pierwszym półroczu 2018 roku. Jednym z ostatnich punktów
był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
Masłów. Dotyczył on uaktualnienia kosztów na poszczególne zadania w związku z ich realizacją.
Wojciech Purtak

 XLV sesja Rady Gminy Masłów. Nad czym obradowano?
Wśród uchwał znalazły się m.in. te dotyczące inwestycji m.in. przeznaczeniu środków na opracowanie
kolejnej dokumentacji dotyczącej termomodernizacji
budynku szkoły w Brzezinkach oraz hali sportowej
w Mąchocicach-Scholasterii.
Styczniowe posiedzenie Rady Gminy Masłów odbyło się
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie. Pierwsza
uchwała przyjęta przez radnych dotyczyła zatwierdzenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Masłów na lata 2018-2022”. Zakłada on m.in. analizę
stanu istniejącego, wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej
zmierzających do zwiększenia możliwości zabezpieczenia potrzeb
mieszkaniowych najuboższych mieszkańców gminy.
Zmiany budżetowe
Jak na każdej sesji nie zabrakło również zmian związanych
z budżetem gminy Masłów. Zwiększono plan dochodów o kwotę blisko 600.000 zł. Przyczyna zmian dotyczy przyjęcia dotacji
tytułem refundacji poniesionych wydatków na zakup samochodu strażackiego dla OSP Masłów. Zwiększono wydatki o ponad
750.000 zł. Taka decyzja zakłada m.in. zakup kontenera mieszkal-

Prezydenium Rady:
Sylwester Wojtyna, Małgorzata Kozubek, Andrzej Pedycz.

nego, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i bramy przy
ośrodku zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych. Radni zdecydowali
również o przeznaczeniu środków na opracowanie dokumentacji
dotyczącej termomodernizacji budynku szkoły w Brzezinkach oraz
hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii. Dzięki ich decyzji
już wkrótce rozpocznie się malowanie elewacji i wymiana rynien
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w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie oraz
remont dachu szkoły w Mąchocicach Kapitulnych.
Udzielili wsparcia finansowego
Podobnie jak w poprzednich latach radni wyrazili zgodę
na udział Gminy Masłów w realizacji programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” oferującego pomoc osobom niepełnosprawnym.
W bloku uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej radni
zdecydowali o wsparciu Gminy Górno i przeznaczeniu środków
na utrzymanie kąpieliska w Cedzynie. Istotna uchwała dotyczyła
wspólnej inwestycji, która realizowana będzie z Powiatem Kieleckim. Zgodnie z zasadą „pół na pół” przeprowadzone zostanie
uregulowanie spływu wód pod drogą powiatową na działce 458/1
w Dolinie Marczakowej.

Bliżej budowy kanalizacji
Rada Gminy podjęła również decyzję o sprzedaży dwóch
działek położonych w Brzezinkach stanowiących własność gminy
Masłów. Pozwoli to m.in. realizację zadań inwestycyjnych. Zdecydowano również o wyrażeniu zgody na zbycie działki nr 530/1
położonej w Mąchocicach Kapitulnych, stanowiącej własność
Gminy Masłów, wpisanej do rejestru zabytków. Takie działanie jest
konieczne dla budowy pompowni ścieków ujętych w zadaniu dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej w Ciekotach wraz z przyłączami w sołectwie Ciekoty wraz z częścią Mąchocic Kapitulnych
– Radostowa. Jednymi z ostatnich punktów obrad było przyjęcie
sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów za 2017
rok oraz zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy
Masłów na 2018 rok.
Wojciech Purtak

 XLVI sesja Rady Gminy Masłów. Zapadały ważne decyzje
Uchwały dotyczące m.in. zasad i trybu udzielania dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców, czy zabezpieczenie
środków na przebudowę fasady Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach.
Za nami XLVI posiedzenie Rady Gminy Masłów. Obrady
odbyły się w sali samorządowej Urzędu Gminy. Kilka podjętych
uchwał dotyczyło oświaty. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem
z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2017 oraz
przyjęli projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Rozmawiano również w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej
oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Kolejna oświatowa
uchwała dotyczyła planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
w gminie Masłów w roku 2018. Przyjęto również uchwałę w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
na terenie Gminy Masłów w roku 2018.
Zmiany budżetowe i nowe ulice
Jak na każdej sesji wprowadzono zmiany budżetowe. Najważniejsze z nich dotyczyły m.in. przeznaczenia środków na przebudowę fasady Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach wraz z rozbudową funkcji o kawiarenkę. Fasada ma być
wzbogacona m.in. o artystyczne szklane formy nawiązujące do
idei „szklanych domów” Stefana Żeromskiego. Na to zadanie złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zabezpieczono również środki na wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Kopcowej. Radni pod-

PSZOK
coraz bliżej
To pewne. Już niebawem 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.

Obrady odbyły się po raz pierwszy w Sali Samorządowej
w Urzędzie Gminy w Masłowie.

jęli uchwałę dotyczącą wsparcia dla Powiatu Kieleckiego. Dotyczy
ona przeprowadzenia prac związanych z odwodnieniem drogi powiatowej biegnącej przez Domaszowice. Tego sołectwa dotyczyły też uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Domaszowicach.
Nowe ulice od teraz nazywać się będą: Szeroka, Dominika Tutaja,
św. Ojca Pio. Wyrażono zgodę na zbycie dwóch działek w Ciekotach, stanowiących własność Gminy Masłów. Spowodowane jest
to koniecznością budowy pompowni ścieków ujętej w budowie
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sołectwie Ciekoty wraz
z częścią Mąchocic Kapitulnych - Radostowej. Sprzedaż nastąpi
w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.
Wojciech Purtak

Dofinansowanie z Regionalnego Progra- żyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyitp. PSZOK stanowił będzie miejsce, gdzie
skiego na lata 2014-2020 wyniesie
mieszkańcy w ramach uiszczonej
546 952,30 zł. 31 stycznia 2018
opłaty za gospodarowanie odWartość
roku, podpisana została z Gmipadami komunalnymi będą
dofinansowania:
ną Masłów umowa o dofinanprzekazywać wybrane na546 952,30 zł
sowanie projektu pod nazwą
stępujące frakcje odpadów
Całkowita
„Budowa Punktu Selektywnej
komunalnych. Jak dotąd na
wartość inwestycji:
Zbiórki Odpadów Komunalnych
mocy
porozumienia z Mia751 427,18 zł
w Dąbrowie” Przypomnijmy, że
stem Kielce mieszkańcy gminy
PSZOK to miejsce odbioru surowMasłów korzystają z punktu zloców wtórnych oraz innych problemowych
kalizowanego przy ul. Magazynowej 3.
odpadów, których nie można wrzucać do Tak będzie do momentu otwarcia PSZOK
pojemnika na zmieszane odpady komunalne w Dąbrowie, gdzie roboty budowlane mają
jak np. odpady wielkogabarytowe (np. meble, zakończyć się w wakacje.
urządzenia sanitarne), sprzęt AGD i RTV - zuMF
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Podsumowanie z sołtysami
Sołtysi spotkali się z wójtem, by podsumować swoją pracę w minionym roku. Odbyło się również spotkanie z okazji
Dnia Sołtysa.
Doroczne spotkanie odbyło się w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie. Jego głównym tematem był podsumowanie pracy, ale również
omówienie planów działania w 2018 roku. Wójt Tomasz Lato przedstawił plan działania na 2018 rok,
szczegółowo omówił inwestycje, które realizowane
będą w poszczególnych sołectwach. Kilka tygodni
później odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.
W Woli Kopcowej spotkali się sołtysi z gminy Masłów. Wcześniejsze zobowiązania sprawiły, że nie
wszyscy mogli uczestniczyć w okolicznościowych
uroczystościach z okazji przypadającego 11 marca
Dnia Sołtysa. Obchody rozpoczęła msza święta,
którą w kaplicy w Woli Kopcowej odprawił ks. proboszcz Piotr Motyka. W swoim kazaniu odwoływał
się do misji i niezwykłej roli sołtysów w swoich lokalnych środowiskach.
Podziękowanie za współpracę
Po wspólnej modlitwie sołtysi wraz z bliskimi udali się na spotkanie do “Domu Pod Dębami”,
gdzie odbyła się część oficjalna. - Sołtysi są fundamentami samorządu. To do nich pierwszych mieszkańcy sołectw zwracają się ze swoimi sprawami –
mówił wójt Tomasz Lato. Zaznaczał, że to właśnie
sołtysi są łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, a samorządowcami i urzędnikami. Wójt podziękował
zarówno sołtysom jak i ich najbliższym, którzy swoją cierpliwością dają wyraz zrozumienia ich cennej
posługi. Do każdego z sołtysów wójt skierował okolicznościowe podziękowania, które wręczał w towarzystwie sekretarza Zbigniewa Zagdańskiego.
MF, WP

Spotkanie zakończono pamiątkowym zdjęciem.

Dzień Sołtysa świętowano w Woli Kopcowej.

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o dofinansowanie
usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 r.
Urząd Gminy Masłów ogłasza nabór wniosków w ramach Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu
Gminy Masłów o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 r.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do budynku, na którym
znajdują się wyroby zawierające azbest lub tytuł prawny do nieruchomości, na której zalegają wyroby zawierające azbest, w
terminie do 27 lipca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Masłowie, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, na formularzu wniosku, dostępnym poniżej lub bezpośrednio w pokoju nr 1A.
Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości związanej z w/w inwestycją (kopia aktu notarialnego, kopia odpisu z księgi wieczystej), a w przypadku gdy do nieruchomości prawo własności
posiada kilka osób, pisemną zgodę poszczególnych współwłaścicieli.
Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu,
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się w obrębie gminy Masłów. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy Masłów o dofinansowanie zadania z zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
W przypadku gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.
Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez tut. Urząd. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
Dodatkowe informacje na temat zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Masłowie pok. 1 A lub pod numerem telefonu 41 311 00 95.
WÓJT GMINY MASŁÓW
/-/ Tomasz Lato
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Wpisz gminę Masłów w rozliczeniu PIT
Przed nami okres rozliczenia z fiskusem. Wypełniając zeznanie
nie zapomnij wskazać jako miejsce zamieszkania Gminę Masłów. Dzięki temu Twoje podatki
wrócą do Ciebie.
Jeśli jesteś mieszkańcem gminy
Masłów i na dzień 31 grudnia roku podatkowego jest ona miejscem Twoje-

go zamieszkania, bez względu na adres
zameldowania, składając roczne zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) do
Urzędu Skarbowego, w części „dane identyfikacyjne” PIT-u wskaż miejsce w którym
mieszkasz, wpisz po prostu – gmina Masłów. Nie musisz dokonywać formalności
meldunkowych i zmieniać miejsca stałego
zameldowania! Zapłacony przez Ciebie
podatek może trafić do budżetu gminy

w której mieszkasz. Pozwala to na lepszą realizację zadań gminy. Można je
przeznaczyć na poprawę Twojego otoczenia i finansowanie usług publicznych
z których na co dzień korzystasz. Twoje
podatki wrócą do Ciebie, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażesz jako miejsce
zamieszkania gminę Masłów.
TH

START PRAC JESZCZE W TYM ROKU SZKOLNYM

Wielka termomodernizacja za unijną kasę na starcie
Coraz bliżej do rozpoczęcia prac przy termomodernizacji obejmującej szkołę w Masłowie Pierwszym, kompleks
szkolny w Mąchocicach-Scholasterii oraz ośrodek zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych. W Urzędzie Gminy podpisano umowę z wykonawcą. Całość prac szacowana jest na 4,4 mln zł, a dofinansowanie wynosi aż 3,4 mln.
To umowa na największą inwestycję, jaka realizowana będzie w Gminie Masłów w ramach działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina
Masłów dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzi oczekiwaną
przez mieszkańców termomodernizację ważnych budynków.
Zielone światło
W Urzędzie Gminy wójt Tomasz Lato, skarbnik gminy Małgorzata Kumór oraz Łukasz Heinich, prezes zarządu firmy Komplexbud z Kielc podpisali umowę dającą zielone światło do startu
inwestycji. Podczas spotkania obecni byli prokurent Bartosz Zawada, który będzie kierownikiem budowy oraz Dariusz Korczyński,
kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej UrzęUmowę na termomodernizację ośrodka zdrowia podpisali wójt Tomasz
Lato, skarbnik Małgorzata Kumór oraz Sylwia Obara, właścicielka firmy.

Wójt Tomasz Lato oraz Łukasz Heinich, prezes zarządu firmy Komplexbud
z Kielc podpisali umowę dającą zielone światło do startu inwestycji.

du Gminy Masłów. W ramach termomodernizacji zostaną przeprowadzone gruntowne prace dociepleniowe. Kompleksową termomodernizację przejdą budynki szkoły w Masłowie Pierwszym oraz
kompleks szkolny w Mąchocicach-Scholasterii. Zostaną wymienione wszystkie okna, drzwi zewnętrzne oraz niezbędne instalacje.
Ocieplenie przejdą stropy i ściany. Budynki zyskają oczywiście
nową elewację. Bardzo ważna jest wymiana instalacji centralnego
ogrzewania wraz z wymianą kotłów.
Efektywność energetyczna
- To dla nas najważniejsza inwestycja w tym roku z największym zewnętrznym dofinansowaniem. Dzięki pracom podniesie
się efektywność energetyczna budynków, ale również znacznie
poprawi się ich estetyka – mówi wójt Tomasz Lato. - Gmina Ma-

słów przygotowuje się do złożenia kolejnego wniosku, tym razem
na termomodernizację szkoły w Brzezinkach oraz hali sportowej
w Mąchocicach-Scholasterii – dodaje wójt.
Prace wiosną
Podpisanie umowy oznacza przystąpienie do projektowania
szczegółów prac na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych. Wszystko to w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwsze prace przy budynkach mają ruszyć już wiosną, tak
by efekty końcowe można było zobaczyć w listopadzie. Wiadomo
już, że prace zostaną przeprowadzone w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu wyłączać sale lekcyjne i inne pomieszczenia
z użytkowania.
W ośrodku zdrowia
Prace termomodernizacyjne rozpoczną się również w budynku ośrodka zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych. W postępowaniu przetargowym na tę część inwestycji wygrała firma CDE Sylwia
Obara. Budynek to jeden z najbardziej zniszczonych obiektów
w gminie, którego modernizacja jest już po prostu konieczna. Po
pracach zmieni się nie do poznania. Podpisanie umowy oznacza
przystąpienie do projektowania szczegółów prac na podstawie
przeprowadzonych audytów energetycznych. Wszystko to w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwsze prace mają ruszyć
już wiosną. Budynek Ośrodka Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych zostanie ocieplony i zyska nową elewacje, wymienione zostaną okna, drzwi oraz instalacja CO wraz z kotłem. Zmieni się
również zagospodarowanie terenu wokół ośrodka.
Wojciech Purtak
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Kulturalne podsumowanie roku

Podzieliliśmy tort pomiędzy ponad 400 osób!
Noworoczny Tort Kultury przyciągnął ponad 400 osób tworzących i wspierających kulturę w gminie Masłów. Nie
zabrakło podsumowań i podziękowań. W 2017 roku w gminie odbyło się aż 368 wydarzeń kulturalnych, czyli więcej
niż dni w kalendarzu!
Już po raz 17. zorganizowano Noworoczny Tort Kultury.
Wydarzenie, które jest okazją do podsumowania i podziękowania
wszystkim zaangażowanym w działalność kulturalną w gminie
Masłów. Wójt Tomasz Lato, Sylwester Wojtyna, przewodniczący
Rady Gminy wraz Krystyną Nowakowską, dyrektorem Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” witali wspólnie uczestników
spotkania. Tych było aż ponad 400! Wszyscy zasiedli przy długich
stołach ustawionych w hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii.
Goście, goście
Wśród gości nie zabrakło samorządowców od lat wspierających masłowską kulturę. Zaproszenie przyjęli m.in.: senator Krzysztof Słoń, Renata Janik, doradca wicepremiera Jarosława Gowina,
Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa, Jacek Kowalczyk,
dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Mieczysław Gębski, wiceprzewodniczący Sejmiku, Henryk
Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich i radny Sejmiku, Tomasz
Zbróg, radny Sejmiku, Czesław Gruszewski, wiceprezydent Kielc,

Do pokrojenia tortu zostali zaproszeni m.in.
Zofia Kowalczewska i Sylwester Dudzik.

Podziękowania odebrali przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP.

Jak co roku dopisali zaprzyjaźnieni samorządowcy.

Michał Godowski, starosta kielecki, Jan Cedro, przewodniczący
Rady Powiatu, Paweł Gratka, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Dariusz Kuroś, komendant Komisariatu Policji
I w Kielcach oraz księża Piotr Motyka, Dariusz Sieradzy, Zbigniew
Kądziela, Józef Żółtak oraz Adrian Buczkowski.
368 wydarzeń
Wójt Tomasz Lato wraz z dyrektor Krystyną Nowakowską
przedstawili prezentację podsumowująca kulturalne dokonania
w 2017 roku. Okazało się, że w gminie przygotowano aż 368 wydarzeń kulturalnych, czyli więcej niż dni w kalendarzu. Udział
wzięło w nich ponad 20 tysięcy osób! Największą były Dożynki
Wojewódzkie, które odbyły się na lotnisku w Masłowie. Dużym
wydarzeniem były Biesiada Masłowska, Integracyjne Spotkanie
Chorych i Niepełnosprawnych z udziałem biskupa Mariana Florczyka w Masłowie oraz Imieniny Stefana w Ciekotach, podczas
których zaprezentowano widowisko „Akwarelki świętokrzyskie”
przygotowane przez Piotra „Kubę” Kubowicza, barda krakowskiej
Piwnicy pod Baranami z udziałem zespołów z terenu gminy. Wiele
osób wzięło udział w spotkaniu z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki firmowanym przez pisarkę Barbarę Wachowicz.

Szeroka oferta
Kulturalną działalność Gmina Masłów prowadzi w 11 obiektach m.in. świetlicach wiejskich, które mają bogatą ofertę dla dzieci. Co ważne w latach 2014-2017 budżet Gminy Masłów przeznaczony na kulturę utrzymuje się na tym samym poziomie, a ilość
działań, wydarzeń i ofert znacznie wzrosła. Na kulturę przeznaczone jest nieco ponad 1.200.000 zł. W gminie działa aż 21 zespołów artystycznych, do których należy 278 osób! Ciekawą ofertę
ma również Gminna Biblioteka, w której rejestrowanych jest 460
czytelników, a z jej działań skorzystało ponad 1000 osób. Ubiegłoroczną nowością jest utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Jego plany na nowy rok są bardzo imponujące.
Podziękowali za współpracę
Ważną częścią były podziękowania dla osób tworzących
i wspierających masłowską kulturę. W tym roku postanowiono
wszystkich wyróżnić okolicznościowymi dyplomami. Otrzymali
je przedstawiciele: OSP, nauczycieli, sponsorów, samorządowców
oraz zespołów. Wśród druhów odbierających dyplomy byli: Sylwester Dudzik, komendant Gminny OSP w Masłowie, Piotr Zegadło,
prezes OSP w Masłowie, Tomasz Kmieć, prezes OSP w Mąchocicach Kapitulnych, Andrzej Januchta, prezes OSP w Brzezinkach,
Jarosław Papież, prezes OSP w Ciekotach, Grzegorz Mazur, prezes
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OSP w Woli Kopcowej, Aleksandra Zatorska, druhna OSP w Mąchocicach Kapitulnych, która zdobyła tytuł Foto Models Poland
2017. Wyróżniono również nauczycieli. Ze Szkoły Podstawowej
w Masłowie podziękowanie otrzymały: Mariola Sztandera, Beata Nowakowska, Beata Szczodrak, Alina Kundera-Chutko, z SP
w Mąchocicach Kapitulnych: Aneta Januchta, Wiesława Januchta,
Bożena Michta, Daniel Kozłowski, z SP w Brzezinkach: Zbigniew
Długosz, Joanna Jaros, Olga Zawodnik-Purtak, Monika Jaros, z SP
w Woli Kopcowej: Renata Szwaczka, z SP w Mąchocicach Scholasterii: Joanna Broniek, Jadwiga Pedrycz, Ewa Staszewska, Beata Adydan. Były to inicjatywy realizowane w Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom”, często z udziałem środków finansowych
i przy współpracy z instruktorami kultury pracującymi w CEiK.
Pomagali przez cały rok
Okolicznościowe dyplomy przygotowano również dla darczyńców i sponsorów: Henryka Milcarza, prezesa Zarządu Wodociągów Kieleckich sp. z o.o., Bogdana Obary, transport ciężarowy,
handel opałem i materiałami do produkcji rolnej, Marka Banasika,
prezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego POLFOL oraz
Ernesta Nogi, piekarnia w Mąchocicach Kapitulnych. Podziękowano również samorządowcom: wojewodzie Agacie Wojtyszek,
marszałkowi Adamowi Jarubasowi oraz staroście Michałowi Go-

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna.

dowskiemu. Słowa podziękowania za wsparcie trafiły również do
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, który przyczynił się
również do organizacji Noworocznego Tortu Kultury. Dyplomy
przygotowano dla wicedyrektora Alojzego Sobury i Patrycji Kalinowskiej, kierownika Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK.
Nasze zespoły
Bardzo kolorowo na scenie zrobiło się, kiedy podziękowania
odbierali przedstawiciele wszystkich 21 zespołów działających na
terenie gminy Masłów. Są to: Tup Tup Dance, zespół dziecięcy
Czerwone Jagody, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Teatr Kapitalny,
zespół country Andrzej i Przyjaciele, Koło Gospodyń Wiejskich
Barczanki z Barczy, Koło Gospodyń Wiejskich Brzezinianki z Brzezinek, Klub Seniora z Brzezinek, Osiedlowy Klub „Babiniec” z Wiśniówki, Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty, Chór Masłowianie, Koło
Gospodyń Wiejskich „Dąbrowianki”, Koło Gospodyń Wiejskich
Dolinianki, Klub Seniora z Doliny Marczakowej, Zespół Śpiewaczy
Domaszowianki, Zespół wokalny Golica, Koło Gospodyń Wiejskich Kopcowianki, Koło Gospodyń Wiejskich Lubrzanka, Klub
Seniora z Masłowa, Nowe Masłowianki, Koło Gospodyń Wiejskich
Żeromszczanki.
Tort pokrojony
Kulminacyjnym momentem było pokrojenie dwóch wielkich
tortów. Poproszeni o to zostali Zofia Kowalczewska, prezes Stowarzyszenia Wspólnie dla Tradycji oraz Sylwester Dudzik, komendant Gminny OSP w Masłowie, który przymierzał się do pokrojenia
tortu nowo zakupioną piłą motorową dla druhów z OSP Mąchocice Kapitulne. Nie obyło się bez dowcipnego akcentu. Publiczność
mogła zdecydować, czy tort pokroić... właśnie tą piłą, czy nożem.
Ostatecznie wygrała tradycyjna forma. W tym roku przygotowano
dwa wielkie torty o smaku czekoladowo-wiśniowym oraz bananowym. Jak przystało na wydarzenie kulturalne nie zabrakło występów artystycznych. Zaprezentowały się Gminna Orkiestra Dęta,
Chór Masłowianie, grupa Andrzej i Przyjaciele oraz w specjalnym
repertuarze wszystkie ludowe zespoły, które głośno odśpiewały m.in. hymn Gór Świętokrzyskich „Da moja Łysico”. Po części
oficjalnej wszystkich na taneczną zabawę zaprosił Krzyszof Kis,
mieszkaniec gminy Masłów.
Wojciech Purtak

Hymn Gór Świętokrzyskich „Da moja Łysico” zaśpiewały wszystkie zespoły.
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Będą dofinansowania na wymianę pieców
Gmina Masłów kontynuuje walkę ze smogiem. Radni
przyjęli uchwałę, na mocy której mieszkańcy będą mogli starać się o dofinansowanie do wymiany pieców.
Składanie wniosków ruszy na przełomie marca i kwietnia tego roku.
Bardzo ważna uchwała została przyjęta podczas obrad sesji
Rady Gminy. Dotyczyła ona zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł
ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie
Gminy Masłów. Oznacza to, że zameldowani mieszkańcy gminy
Masłów będą mogli skorzystać z dofinansowania na wymianę pieców w budynkach mieszkalnych oraz montaż kotłów w nowych
budynkach.
Ile i na co?
Dotacja z budżetu Gminy Masłów będzie mogła zostać przeznaczona na zakup i montaż kotłów gazowych, olejowych oraz

Akcja edukacyjna przed kościołem w Dąbrowie.

urządzenia grzewczego elektrycznego na stałe w budynku, oraz
wyminę kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, biomasa) na
nowoczesne - takie o wyższej sprawności i spełniające odpowiednie wymogi. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł
brutto z tym zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 50 procent
udokumentowanych fakturami lub rachunkami wydatków poniesionych na realizację inwestycji.
Złóż wniosek
Szczegółowe informacje oraz regulamin zawarte zostały
w podjętej uchwale. Nabór wniosków ruszy na przełomie marca
i kwietnia. O przyznaniu dotacji zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Radni przegłosowali również poprawkę do uchwały zgłoszoną
przez Piotra Zegadło, przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej.
Wprowadzono zapis, że w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dotyczące wymiany istniejących źródeł ciepła, a dopiero później – montażu w nowych budynkach.
Akcja edukacyjna
To już kolejna inicjatywa naszej gminy w walce ze smogiem.
Tym razem wychodzimy na przeciw zapotrzebowaniom mieszkańców, którzy pytali nas wielokrotnie o taką możliwość. To realna
szansa na zmiejsznie zanieczyszczenia środowiska – mówi wójt
Tomasz Lato. Kilka tygodni temu dzięki uprzejmości księży Straż
Miejska w Kielcach przeprowadziła akcję edukacyjną Na placach
przed kościołami w Dąbrowie i Masłowie tuż po zakończeniu
mszy świętych. st. insp. Jacek Zegadło i st. insp. Bogusław Kmieć
z Eko Patrolu Straży Miejskiej w Kielcach opowiadali o nowej metodzie ekologicznego palenia w piecu. Strażnicy zwracali uwagę,
że metoda palenia od dołu nie zdaje egzaminu i lepiej palić od
góry. Oznacza to, że na zasypany węglem piec nakładamy drewno
i zapalamy je od góry. Taka metoda daje przede wszystkim czystszy przewód kominowy, ale również większe oszczędności, aż do
30 procent opału. Co ważne całość temperatury przy takim rodzaju
palenia zostaje w piecu. Podczas spotkania każdy mógł również
otrzymać specjalne ulotki, na których obrazowo przedstawiono
krok po kroku jak ekologicznie palić w piecu oraz zawarto plusy
takich działań.

Jest nas więcej! Wzrasta liczba mieszkańców gminy
W gminie Masłów w ubiegłym
roku przybyło w stosunku do
roku 2016 aż 122 osoby. Z czego
wynika, że nasza gmina staje się
coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.
Masłów Pierwszy liderem
Statystyki z lat 2016 i 2017 pokazują
tendencję wzrostową dla demografii gminy
Masłów. Z danych z dnia 2 stycznia 2018
r. wynika, że w porównaniu z rokiem 2016,
w 2017 przybyło 122 mieszkańców gminy.
Najwięcej z nich mieszka w sołectwie Masłów Pierwszy (1882), drugie miejsce pod
względem liczby mieszkańców zajmuje
Wola Kopcowa (1437), a trzecie Mąchocice
Kapitulne (1384). Liczebnie najmniejsza jest
Barcza (332).
Więcej dzieci
W 2017 roku zmarły 94 osoby w tym 58
mężczyzn i 36 kobiet. Na szczęście w naszej
gminie rodzi się coraz więcej dzieci. W ubie-

głym roku urodziło się 119 dzieci: 67
ROK 2017 W LICZBACH:
dziewczynek i 52 chłopców, jest to
wzrost o 28 urodzeń w porównaniu
NAJLICZNIEJSZE SOŁECTWA GMINY MASŁÓW
z rokiem 2016. Również na plus rok
1. Masłów Pierwszy – 1882 mieszkańców
2017 wypada pod względem zawar2. Wola Kopcowa – 1437 mieszkańców
tych związków małżeńskich, których
3. Mąchocice Kapitulne – 1384 mieszkańców
w ubiegłym roku było aż 160, czyli
o 45 więcej niż w roku 2016.
NARODZINY
Sukces i satysfakcja
119 dzieci: 67 dziewczynek i 52 chłopców
Wzrost liczby mieszkańców
w gminie ma wpływ na wiele aspekZGONY
tów jej funkcjonowania, w tym także
94 z czego 58 mężczyzn i 36 kobiet
na budżet. Napływowa ludność to
swego rodzaju sukces i satysfakcja dla
LICZBA MAŁŻEŃSTW ZAWARTYCH
samorządowców. Niestety jest rówW 2017 ROKU – 160
nież problem, jaki wynika z migracji
mieszkańców Kielc do gmin ościennych. - Wielu nowych mieszkańców nie melduje się w gminach i formalnie są oni wciąż
mieszkańcami stolicy naszego województwa. W związku z tym ich podatki nie trafiają do
gminnej kasy, tylko pozostają w Kielcach. Większy dochód pozwalałby samorządowi na
realizację kolejnych inwestycji - tak bardzo oczekiwanych przez wszystkich mieszkańców podsumowuje wójt Tomasz Lato.
Mateusz Fąfara
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Strażacy podsumowali rok. Zarządy otrzymały absolutorium
Za nami spotkania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach OSP działających na terenie gminy Masłów. Druhowie
podsumowali swoje działania w minionym roku i snuli plany na przyszłość.
OSP Masłów

Prezes OSP Masłów dh Piotr Zegadło
otwierając zebranie omówił działalność
ratowniczo-gaśniczą oraz gospodarkę finansową jednostki w roku 2017. Zgromadzonym gościom zaprezentowano również
pokaz multimedialny podsumowujący pracę jednostki w ubiegłym roku. Następnie
przedstawiono główne założenia do realizacji w roku 2018. Są to m.in. odnowienie
elewacji budynku remizy, zakup brakującego umundurowania i sprzętu strażackiego
oraz organizacja Dnia Dziecka na lotnisku
w Masłowie. Strażacy w dowód wdzięczności wręczyli szczególnie zasłużonym okolicznościowe szklane statuetki. Po zakończeniu zebrania wszyscy udali się do garaży
OSP gdzie strażacy pochwalili się efektami
przeprowadzonego własnymi siłami remontu oraz sprzętem zakupionym ze środków
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, funduszu sołeckiego i darowizn otrzymanych od firm i ludzi dobrej woli w szczególności swoim nowym wozem bojowym
przy którym wykonali pamiątkowe zdjęcie.
OSP Brzezinki

Zebraniu przewodniczył Marian Zarzycki, który przedstawił sprawozdania finansowe komisji rewizyjnej i sprawozdanie
z działalności OSP za 2017 rok. Wójt Tomasz Lato mówił o planach na przyszłość.
Przedstawił osiągnięcia w zakresie poprawy
wyposażenia jednostek OSP, w szczególności zakup w 2017 r. samochodu mercedes dla OSP Brzezinki, który został pokryty
ze środków budżetu gminy Masłów. Brygadier Mariusz Góra, dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach podziękował za współpracę pomiędzy gminą a Komendą w zakresie ochrony
PPOŻ, a także przedstawił programy profilaktyczne. Andrzej Januchta, prezes OSP
Brzezinki, wskazał na potrzeby finansowe
i sprzętowe jednostki. Zaznaczył też, że

w roku bieżącym przypada 65-lecie jednostki w Brzezinkach i w związku z tym w lipcu
zaplanowano obchody rocznicy.
OSP Wola Kopcowa
Zebranie poprowadził Grzegorz Mazur, prezes OSP w Woli Kopcowej. Przedstawił sprawozdanie z ubiegłego roku oraz
podał plany OSP na rok bieżący. Odczytano sprawozdanie finansowe jednostki i komisji rewizyjnej. Oprócz strażaków z Woli
Kopcowej, w spotkaniu udział wzięli także:
Tomasz Zbróg, Radny Sejmiku Województwa, Tadeusz Jakubowski, Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału KRUS, st. bryg. Paweł
Górniak, Zastępca Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej i jednocześnie
członek OSP Wola Kopcowa, mł. bryg.
Mariusz Góra, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów, Zbigniew
Zagdański, sekretarz Gminy Masłów, Piotr
Zegadło, prezes gminnego związku OSP
RP, Sylwester Dudzik, komendant gminny
OSP. Wójt podziękował strażakom za akcje
ratownicze i podkreślił rozwój OSP Wola
Kopcowa na przestrzeni ostatnich lat. Życzył
dalszego rozwoju z perspektywą szybkiego
włączenia jednostki do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Wszyscy obecni
mieli okazje poznać programy profilaktyczne kierowane do samorządów mające na
celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców.
Podczas zebrania jednogłośnie udzielono
absolutorium zarządowi OSP Wola Kopcowa. Wręczono także odznaczenia strażakom za wieloletnie zasługi dla ochrony
przeciwpożarowej oraz uroczyście przyjęto
w poczet jednostki nowych strażaków.
OSP Ciekoty
Zebranie poprowadził Prezes OSP w Ciekotach Jarosław Papież. Przedstawiono sprawozdania finansowe, komisji rewizyjnej
oraz z działalności OSP za 2017 rok. Określono też plan działalności i plan finansowy
jednostki na rok bieżący. W zebraniu udział
wzięli również: Henryk Milcarz, Prezes
Wodociągów Kieleckich, mł. bryg. Mariusz
Góra, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Marian
Zarzycki, radny Powiatu Kieleckiego, Piotr
Zegadło, prezes gminnego związku OSP

RP, Tomasz Lato, wójt Gminy Masłów, Zbigniew Zagdański, sekretarz Gminy Masłów,
Robert Fortuna, radny Gminy Masłów, Sylwester Dudzik, komendant gminny OSP.
Wójt podsumował działalność jednostki,
podziękował strażakom za akcje ratownicze. Życzył dalszego rozwoju i zaznaczył,
że w tym roku OSP Ciekoty zostanie włączona do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Podczas zebrania jednogłośnie
udzielono absolutorium zarządowi OSP
Ciekoty.
OSP Mąchocice Kapitulne
Do Centrum Szkolenia MDP w Mąchocicach Kapitulnych przybyli m.in. mł.
bryg. mgr inż. Mariusz Góra, dowódca JRG
1 w Kielcach, wójt Tomasz Lato, dh Ireneusz Żak, prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP, dh Piotr Zegadło, prezes Zarządu
Gminnego ZOSP R, Henryk Milcarz, prezes
Wodociągów Kieleckich. W czasie zebrania
prowadzonego przez prezesa, druha Tomasza Kmiecia dokonano odznaczenia

zasłużonych strażaków: Pośmiertnie złotym
medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali
odznaczeni: druh Piotr Dudzik syn Grzegorza oraz druh Mateusz Witkowski syn Jana.
Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa: dh Jarosław Kmieć. Srebrnym medalem
za zasługi dla pożarnictwa: dh Wojciech
Kundera. Odznaką “Strażak Wzorowy”: dh
Zbigniew Bujak oraz dh Konrad Bazak. Nie
brakowało słów podziękowań i uznania dla
naszych osiągnięć jak również łez... Mimo
trudnych chwil pamiętano również o wydarzeniach, które miały wpływ na kształtowanie się straży w Mąchocicach Kapitulnych.
Wyjątkowe pamiątki otrzymali zasłużeni
druhowie: Ryszard Stępień - twórca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którego starania sprzed 30 lat dały obfity owoc
w postaci obecnie służących strażaków,
oraz Stanisław Gołąbek w 55 rocznicę pełnienia służby w OSP.
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Nowy dzielnicowy rozpoczął pracę
Podczas styczniowej sesji Rady Gminy odbyła się miła uroczystość związana z powitaniem nowego dzielnicowego,
po tym jak dotychczasowy pożegnał się ze służbą odchodząc na emeryturę.
Asp. sztab. Mirosław Wawrzeńczyk był dzielnicowym w Gminie Masłów od maja 2004 roku. Doskonale jego działalność znali niemal wszyscy
mieszkańcy gminy. Po tym jak zdecydował się odejść na emeryturę jego
miejsce zajął sierż. Grzegorz Michta. Obaj panowie gościli podczas sesji
Rady Gminy. Byłemu już dzielnicowemu dziękowali za pracę, na rzecz
gminnej społeczności, wójt Tomasz Lato oraz Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy. Był też czas na powitanie nowego dzielnicowego
i życzenie owocnej służby. Przypomnijmy, że obszar pracy sierż. Grzegorza
Michty to sołectwa: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Dąbrowa, Dąbrowa - Osiedle, Dolina Marczakowa, Domaszewice, Masłów Drugi, Masłów Pierwszy,
Mąchocice – Scholasteria, Mąchocice Kapitulne, Wiśniówka, Wola Kopcowa. Nowy dzielnicowy pracuje w Komisariacie I Policji.
WP

wrzeńczyk i sierż.
Asp. sztab. Mirosław Wa
Tomaszem Lato.
Grzegorz Michta z wójtem

Świętokrzyska Victoria 2018:
Dwie nominacje wręczone podczas gali
Aż dwie nominacje dla Gminy Masłów to wynik tegorocznej edycji „Świętokrzyskiej Victorii”, prestiżowej
nagrody przyznawanej przez kapitułę pod przewodnictwem Adama Jarubasa, marszałka województwa
świętokrzyskiego.

Pamiątkowe nominacje prezentują wójt Tomasz Lato oraz dyrektor
Krystyna Nowakowska w towarzystwie marszałka Adama Jarubasa,
radnych Reginy Chyb, Janusza Obary, Agnieszki Pietrzyk
z CeiK „Szklany Dom” i Agnieszki Boryckiej, kierownik
Referatu Promocji i Rozwoju Gminy.

Dyrektor Krystyna Nowakowska znalazła się w gronie
niezwykle cenionych świętokrzyskich autorytetów.

Gala wręczenia nagród odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach.Skupiła przedstawicieli wielu środowisk nadających rytm województwu świętokrzyskiemu. Od 10 lat „Świętokrzyska Victoria” wyłania najlepszych w swoich kategoriach.
Bardzo duże znaczenie mają zarówno same statuetki jak i nominacje. Podczas gali zaprezentowano specjalnie nagrane filmowe
wizytówki wszystkich pretendujących do nagrody. W tym zacnym
gronie Gmina Masłów pojawiła się aż dwukrotnie.
DOSTRZEŻENIE DZIAŁAŃ
Nominację w kategorii „Samorządność” odbierał z rąk marszałka Adama Jarubasa oraz Arkadiusza Bąka, przewodniczącego
Sejmiku wójt Tomasz Lato. - Ta nominacja to duża satysfakcja.
Nasza gmina jest zauważalna w przestrzeni wojewódzkiego samorządu. Cieszy mnie to, że zostały dostrzeżone działania związane

z pozyskiwaniem środków oraz umiejętność współpracy i budowania dobrych relacji – mówi wójt Tomasz Lato. W tej kategorii
statuetka Świętokrzyskiej Victorii trafiła do Miasta i Gminy Starachowice.
MAŁE RZECZY
Drugą nominację dla gminy Masłów otrzymała Krystyna
Nowakowska, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom
w Ciekotach, którą wyróżniono w kategorii „osobowość”. - To
bardzo ważna nominacja, bo jest dla mnie dostrzeżeniem małych
rzeczy, zwykle niszowych, robionych w terenie województwa
świętokrzyskiego. Okazuje się jednak, że są one bardzo ważne –
komentuje pani dyrektor. W tej kategorii statuetką wyróżniono profesora Stanisława Żaka. Świętokrzyską Victorię wręczono również
w kategorii „Przedsiębiorczość”, trafiła ona do Spółdzielni Mleczarskiej Włoszczowa. Galę uświetnił koncert piosenek Franka Sintary
w wykonaniu Jarka Wista z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą Jacka Rogali.
Wojciech Purtak
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Policja z dotacją na nowy samochód
Dzięki decyzji radnych Rady Gminy Masłów dla I Posterunku Policji w Kielcach został zakupiony nowy samochód.
Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów dla kieleckich
policjantów. Zakup 35 nowych pojazdów możliwy był dzięki finansowemu wsparciu władz samorządowych. Jeden z nich trafi
do I Komisariatu Policji, który swoim zasięgiem obejmuje gminy
Masłów i Zagnańsk. Kluczyki do auta na ręce komendanta Piotra Zalewskiego wręczyli Tomasz Lato wójt gminy Masłów, wraz
z wójtem gminy Zagnańsk, Szczepanem Skorupskim. W uroczystościach wziął udział Michał Godowski, starosta kielecki. W 2017
roku Radni Gminy Masłów podjęli uchwałę, która przekazywała
21.250,00 zł dotacji na zakup samochodu dla policji, już trzeciego z kolei. Radiowóz OPEL Mokka został zakupiony ze wspólnych
środków budżetowych gminy Masłów i gminy Zagnańsk oraz policji. Dzięki temu w obu gminach zwiększy się liczba patroli, a co za
tym idzie poprawi się bezpieczeństwo oraz skróci czas przyjazdu
wezwanych do zdarzenia funkcjonariuszy.
TH

Wójt Tomasz Lato i wójt Szczepan Skorupski prezentują nowy samochód.

Nagrodzeni za wymianę oświetlenia ulicznego
Gmina Masłów znalazła się w gronie nagrodzonych
samorządów w konkursie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina” Świętokrzyski Racjonalizator. Nagrodę przyznano za wymianę oświetlenia
ulicznego.
Już po raz 19. władze Województwa Świętokrzyskiego, na
wniosek Kapituły konkursu wręczyły nagrody najlepszym firmom
w tej edycji. Za wynalazki i patenty nagrodzono również naukowców w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator. Po raz szósty uhonorowano samorządy w konkursie „Moje Innowacyjne Otoczenie
– Moja Innowacyjna Gmina”. Kapituła nagrodziła Gminę Masłów
za wyminę oświetlenia ulicznego. Nagrodę w imieniu wójta Tomasza Lato z rąk Jana Maćkowiaka, wicemarszałka województwa
świętokrzyskiego, Marka Szczepanika, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorza Gałuszki, przewodniczącego Komisji Strategii i Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Eweliny Bień, radnej
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odebrała Krystyna Nowakowska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie. Świętokrzyska Nagroda Jakości przyznawana jest od 19 lat. Jej
celem jest promowanie regionalnych przedsiębiorstw i instytucji,

Nagrodę w imieniu wójta odebrała dyrektor Krystyna Nowakowska.

które osiągają najlepsze wyniki w zarządzaniu, propagowanie projakościowego sposobu myślenia, wprowadzanie do firm koncepcji
ciągłego doskonalenia i zarządzania oraz nowoczesnych systemów
zapewnienia jakości. W konkursie biorą udział przedsiębiorstwa,
samorządy, organizacje publiczne, niepubliczne i edukacyjne.
RED

Rozbudowa ścieżek rowerowych
Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu na rozbudowę sieci ścieżek rowerowych
w naszej gminie.

i posesje oraz budowę pobocza wzdłuż istniejącej krawędzi jezdni. Gmina Masłów
otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 1 572 500,00 zł. Wkład własny
samorządu wynosi 1 340 724,79 zł (w tym dotacja Powiatu Kieleckiego w kwocie
250 000,00 zł) Całkowity koszt budowy ścieżki wynosi 2 913 224,79 zł.

Decyzją Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego otrzymaliśmy dofinasowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów”. Projekt obejmuje budowę
ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 0314T od skrzyżowania z drogą
wojewódzką w Mąchocicach Kapitulnych w kierunku Ameliówki o długości
2,177 km, wykonanie zjazdów na pola

Promocja aktywnego trybu życia
Inwestycja ma za zadanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększenie liczby osób korzystających z dróg rowerowych. Współfinansowana jest z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2. Promowanie strategii niskoemisyjnych
oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF. To kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Masłów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF). Planowane zakończenie prac
przewidywane jest na koniec 2019 roku.
MF
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Druhowie z OSP Wola Kopcowa
z pierwszym takim sprzętem w gminie
W remizie OSP w Woli Kopcowej uroczyście przekazano nowy sprzęt dla jednostki. - Będzie nam służył jak
najlepiej - zapewnia prezes Grzegorz Mazur.
Sprzęt dla druhów trafił do jednostki OSP Wola Kopcowa
w ramach programu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Strażacy ochotnicy wnioskowali do WORD-u o przyznanie im właśnie tego zestawu. W jego skład wchodzą m.in. szyny do stabilizacji kończyn
ofiar wypadków czy pożarów, żele chłodzące czy flary ostrzegawcze. Uroczyste przekazanie sprzętu z udziałem gości odbyło się
w remizie jednostki
Nie na półkę
- To pierwszy taki zestaw przekazywany w gminie Masłów. Nie
jest on na półkę, tylko do szkolenia i pomocy drugiemu człowiekowi – mówił Ireneusz Żak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP, który zwrócił uwagę na to, że sprzęt przyda się
druhom np. podczas akcji prowadzonych na drogach, tak by podnieść bezpieczeństwo strażaków. Temu mają służyć np. flary ostrzegawcze. Prezes zaznaczył też ogólnopolski problem wypadkowości
na wsiach. - Nic się nie mówi na temat ukrytej wypadkowości w gospodarstwach domowych, a to one są na pierwszym miejscu pod
względem wypadkowości w kraju – opowiadał prezes Żak.
Podziękowania i życzenia
Z najlepszymi życzeniami do druhów pospieszył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa, odpowiadający m.in. za Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Drogowego. - Bardzo się cieszę,
że jesteśmy jako Zarząd Województwa konsekwentni w swoich
działaniach. Regionalny Program Operacyjny dał możliwość zakupu samochodu dla Masłowa. Szukamy zawsze takich rozwiązań
albo w budżecie województwa, albo jednostkach, by wygospodarować środki i komponentami technicznymi, ubogacającymi środki
was wspierać - mówił Piotr Żołądek. - Ta współpraca jest bardzo
dobra nie tylko na płaszczyźnie jednostek, ale również Zarządu
Województwa i Gminy Masłów, za co dziękuję wójtowi Tomaszowi Lato – dodał Piotr Żołądek.

Druhowie cieszyli się z nowych sprzętów.

Dyspozycyjni druhowie
Dzisiejsze spotkanie to dowód na to, że Województwo Świętokrzyskie i pan marszałek pamiętają o strażakach. A dziś przekazany sprzęt na pewno będzie używany. Przekazujecie go jednostce
dobrze rozwijającej się, która ma przed sobą dużą przyszłość. Są
tu ludzie, którzy starają się być do dyspozycji, nie tylko jeśli chodzi o bieżącą pomoc w sytuacjach nagłych, ale robią wiele, by
budować szerokie działania profilaktyczne – mówił wójt Tomasz
Lato. Jednostce nowego sprzętu gratulowali również: Zenon Piecaba, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz
Michał Piechota, przedstawiciel WORD-u.
Prezentacja sprzętu
Dziękujemy za przekazanie tego sprzętu, na pewno będzie
służył jednostce jak najlepiej – mówił na zakończenie uroczystej
chwili Grzegorz Mazur, prezes OSP w Woli Kopcowej. Po oficjalnym przekazaniu przyszedł czas na wspólną fotografię, oprowadzenie gości po nowej siedzibie, ale również i przede wszystkim
na prezentację sprzętu.
Wojciech Purtak

Bezpieczne ferie w OSP Wola Kopcowa
W Woli Kopcowej odbyła się
pierwsza edycja imprezy dla dzieci, która miała na celu przybliżenie zasad bezpieczeństwa oraz
udzielania pierwszej pomocy.
W akcji wzięły udział przede wszystkim dzieci ze szkół naszej gminy. Organizatorem wydarzenia była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kopcowej
przy współpracy z innymi organizacjami:
Polskim Czerwonym Krzyżem, Komendą
Miejską Policji w Kielcach, Nadleśnictwem
Daleszyce, Kołem Łowieckim „Jenot”, Kołem Gospodyń Wiejskich „Kopcowianki”,
Placówką Wsparcia Dziennego „Promyczek”, Grupą Sanitarną z VI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Spotkanie zostało rozpoczęte przez Grzegorza Mazura,
prezesa OSP Wola Kopcowa, przy udziale

Zbigniewa Zagdańskiego, sekretarza Gminy
Masłów i Krystyny Nowakowskiej, dyrektor
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
W imprezie wziął udział również Bartosz
Banakiewicz, chłopiec ze Starachowic, zmagający się z ciężką i nieuleczalną chorobą
Rdzeniowym Zanikiem Mięśni (SMA1), którego wspierają strażacy z Woli Kopcowej.
Mnóstwo atrakcji
Na początku dzieci zostały podzielone na cztery grupy. Każda grupa dzieci
oprócz opiekunów z którymi przyjechała,
otrzymała dodatkowo jednego z druhów
OSP do pomocy w sprawnym poruszaniu
się po wyznaczonych stanowiskach. Gdy
jedna grupa zwiedzała remizę OSP Wola
Kopcowa, kolejna oglądała samochód bojowy, pytała o wyposażenie wozu, przymierzała umundurowanie wraz z hełmem.
Następna grupa oglądała prezentację przy-

gotowaną przez policjantki z Komendy
Miejskiej Policji. Pozostali oglądali krótki
pokaz grupy ratowniczej, po czym sami obserwatorzy wcielali się w rolę ratowników.
Ciekawą trasą
Kolejnym etapem imprezy było wyruszenie na trasę prowadzącą do zalewu Cedzyna, po drodze na każdą z grup czekały
punkty kontrolne z ciekawymi atrakcjami.
Jedną z nich było spotkanie myśliwych
z grupy „Jenot” którzy opowiadali jak zimą
dokarmiają zwierzęta, pokazując przy tym
paśniki dla dużych oraz małych zwierzątek. Na trasie swoje punkty miały również
Nadleśnictwo Daleszyce, PCK, strażacy
OSP Wola Kopcowa. Zakończenie i podsumowanie akcji nastąpiło w siedzibie „Promyczka” przy ciepłym posiłku przygotowanym przez panie z KGW.
Wojciech Haba
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WYJĄTKOWO CENNE WSPOMIENIA PANI ANIELI

Masłowianie od zawsze śpiewali
o pięknie Gór Świętokrzyskich
Anieli Ksel śpiew towarzyszy od najmłodszych lat. W Chórze Masłowianie śpiewała razem z mężem, biorąc przykład
ze swoich rodziców. Teraz tradycję kontynuują dzieci, a być może w ich ślad pójdą i wnuki.
To było normalne, że będę śpiewać, bo w chórze śpiewali i tatuś, i mamusia. Zabierali mnie ze sobą na próby i koncerty, aż sama
zaczęłam występować – opowiada Aniela Ksel. Mieszkanka Masłowa Pierwszego do dziś z sentymentem wspomina czasy największego rozkwitu masłowskiego chóru i współpracę z legendarnym
już dyrygentem Janem Pieniążkiem i ks. Józefem Marszałkiem.
W gruzach stolicy
Wspomnieniami chętnie wraca do koncertu, jaki Chór Masłowianie dał w Warszawie tuż po zakończeniu II wojny światowej w 1946 roku. - Warszawa była cała w gruzach. To było dla
nas bardzo duże przeżycie, śpiewaliśmy „Od Świętokrzyskich Gór
radosny śpiewa chór, Warszawo dla ciebie płynie pieśń” – nuci
radosnym i nośnym głosem. Chór wyróżniało bowiem nie tylko
śpiewanie pieśni religijnych, ale również autorskiego repertuaru
tworzonego przez Jana Pieniążka. Ogromne znaczenie miał również występ podczas Sobótki w Czarnolesie w 1949 roku, który
poprzedzały długie próby i uczenie się nowych pieśni. - Występowaliśmy również na przepięknych dożynkach w Krakowie, które
miały charakter ogólnopolski. Wszystko odbywało się na Błoniach,
słuchało nas bardzo dużo ludzi. Później były jeszcze koncerty m.in.
na Dymarkach Świętokrzyskich w Nowej Słupi, Sandomierzu.
Praca nawet po próbie
Nasz Pieniążek zawsze był wymagający. Potrafił nawet po
próbie przyjść do domu, żeby jeszcze ćwiczyć. Chciał, żeby chór
brzmiał bardzo dobrze i zależało mu na tym, żebyśmy byli docenieni. Zresztą zarówno pisał jak i komponował, co wyróżniało nas
przed innymi chórami. Masłowianie od zawsze śpiewali o pięknie
Gór Świętokrzyskich – opowiada pani Aniela. Jak przyznaje, duże
wsparcie chór otrzymywał z ramienia państwa. Nad wszystkim
czuwali Piotr Gan oraz Czesław Kusal, którzy przyjeżdżali na najważniejsze wydarzenia, organizowali wyjazdy.

Aniela Ksel z ks. Józefem Marszałkiem
i ks. Marianem Cygankiewiczem.

Aniela Ksel ma bogate archiwum zdjęciowe. Spisała również blisko 400
tekstów piosenek i pieśni śpiewanych przez Chór Masłowianie.

Był dla nas autorytetem
Dobrym duchem chóru był ks. kanonik Józef Marszałek,
proboszcz masłowskiej parafii. - Był traktowany przez wszystkich
wspaniale. Miał wyjątkowe podejście do dzieci i do dorosłych. Potrafił rozmawiać. Każdego roku imieniny Józefa były w Masłowie
wielkim świętem. Pamiętam, że z każdej klasy wybierano po trzy
osoby, które recytowały wiersze dla księdza. Dostawaliśmy wtedy cukierki, śpiewaliśmy życzenia. Nikt nie liczył, ile czasu stracił
– wspomina. Ks. Marszałek lubił rymowanie. - Do udziału w wielu
wydarzeniach zapraszał pisząc wiersze. Tak było np. z wykopkami,
bo dawniej ksiądz posiadał ziemię, na której pracowali parafianie.
Wszyscy szli z radością, bo był dla nas autorytetem. Pamiętam do
dziś wiersz, który ułożył dla mnie z okazji 10-tych urodzin. Życzył
mi, żebym została siostrą zakonną – mówi z uśmiechem, przypominając sobie każde słowo z dziecinnego wiersza.

Chór Masłowianie. W czwartym rzędzie od dołu,
po lewej stronie siedzą rodzice pani Anieli.
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Kocham cię nad wszystko
Pani Aniela była żywo zaangażowana również w powracające we wspomnieniach wielu mieszkańców gminy, słynne masłowskie „Swaty” i operetkę „Maciejowa jedzie na wesele”, gdzie wcieliła się w samą Maciejową! - Wszystkich nas to cieszyło. To było
inne życie niż teraz. Teraz ludzie mają komputery, wtedy mieliśmy
siebie nawzajem – mówi. Chór Masłowianie był dla wielu odskocznią od codzienności, ale również opoką, na której budowali swoje
relacje. Tu zawiązały się przyjaźnie i związki na całe życie. Pani
Aniela właśnie na próbach chóru poznała swojego męża Władysława. Opowiadając o tym śpiewa nam piosenkę, która doskonale
oddaje atmosferę panującą przed laty:
“O mój drogi Janku,
kocham cię nad wszystko,
bo jesteś z Masłowa, od Gór Świętokrzyskich.
Ja cię też dlatego kocham Kasiu miła,
bo cię ta masłowska ziemia wykarmiła,
tu się urodziłam, tu się wychowałam,
urodnego chłopca, tu cię wysukałam,
żonę se wybiorę z chóru masłowskiego,
będziemy śpiewać nawet dnia każdego.
Kocham ciebie Janku, kocham Masłów cały,

kocham Świętokrzyskie Góry, lasy, jary
Dumne z tego Kielce, że te góry mają,
bo się tutaj goście z wszystkich stron zjeżdżają”
Jak wspomina pani Aniela takich par jak z piosenki w Chórze Masłowianie było dziewięć. Jej rodzice: Antonina i Józef Michtowie,
Ewa i Józef Michtowie, Wiktoria i Stanisław Majcherczykowie, Stanisława i Piotr Borowickowie, Maria i Henryk Dziedzicowie, Stefania i Jan Michtowie, Stanisława i Jan Kselowie, Anna i Stanisław
Kselowie oraz oczywiście Aniela i Władysław Kselowie.
Rodzinne śpiewanie
Pani Aniela swoją przygodę z chórem skończyła osiem lat
temu, kiedy zdrowie nie pozwoliło już na czynny udział w próbach i koncertach. Wciąż jednak jest na bieżąco z tym, co dzieje się w szeregach Masłowian. Jej córka Marianna Samiczak jest
kierownikiem chóru, a chórzystami są również druga córka Sabina
Jardel oraz syn Marek Ksel. - Wnuki jeszcze nie śpiewają, ale i na
nich przyjdzie pora. Czasami pytają mnie o piosenki, wspomnienia. Mam 380 spisanych tekstów piosenek i pieśni. Lubię do nich
wracać, przeglądać i śpiewać, to przecież nasza masłowska historia
– kończy.
Wojciech Purtak

Radosne świętowanie Dnia Kobiet
Piękna muzyka i serdeczne życzenia popłynęły ze sceny Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach.
Wszystko to z okazji świętowania Gminnego Dnia Kobiet. Okolicznościowe spotkania zorganizowano również w Dąbrowie i Dolnie Marczakowej.
Jak co roku w okolicy Dnia Kobiet na okolicznościowe spotkanie
zostały zaproszone mieszkanki gminy Masłów. W Szklanym Domu
spotkały się m.in. najbardziej aktywne przedstawicielki zespołów ludowych działających na naszym terenie. Życzenia paniom składali
wspólnie wójt Tomasz Lato oraz Sylwester Wojtyna, przewodniczący
Rady Gminy. Wójt zwrócił uwagę na to, że w gminie Masłów kobiety
pełnią bardzo ważną rolę w samorządzie. Na stanowiskach wicewójta
czy skarbnika świetnie radzą sobie właśnie panie.
Tak świętowano w Ciekotach.

W Dąbrowie zaśpiewały oczywiście Dąbrowianki.

O dobrą zabawę zadbały Dolinianki.

Muzyczna niespodzianka
Zgodnie z tradycją głośne “100 lat” odśpiewały chór panów,
którzy tego popołudnia pojawili się w Szklanym Domu. W tym gronie nie zabrakło radnych, sołtysów oraz dyrektorów. Po życzeniach
przyszedł czas na wręczenie kwiatów. Każda z pań otrzymała symbolicznego tulipana. Artystycznym prezentem przygotowanym przez
dyrektor Krystynę Nowakowską był wyjątkowy koncert. Najpiękniejsze standardy muzyki rozrywkowej zagrali Emila Głobińska (skrzypce) i Michał Kopeć (fortepian). Artyści zostali nagrodzeni ogromnymi
brawami, a część z piosenek np. “Miłość ci wszystko wybaczy” nuciła cała publiczność. Miłym akcentem było zaprezentowanie okolicznościowego wiersza napisanego przez Jadwigę Wasik, poetkę
z Wiśniówki. Na zakończenie panie zostały zaproszone na słodki
poczęstunek. Serwowano ciasta przygotowane ze zdrowych i naturalnych produktów m.in. marchwi, czerwonej fasoli i szpinaku.

Serdecznie w Dąbrowie i Dolnie Marczakowej
Panie świętowały również w Dąbrowie. Spotkanie zorganizowali aktywni mieszkańcy na czele z sołtys Anielą Cedro oraz
radnymi Ryszardem Filipowiczem i Stanisławem Dolezińskim.
Zgodnie z tradycją nie zabrakło chóralnego „Sto lat” odśpiewanego przez wszystkich panów obecnych na sali. Po części
oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na część artystyczną. Zaśpiewały panie z zespołu Dąbrowianki, a na skrzypcach zagrała
Michalinka Cedro. Organizatorami spotkania w Dolnie Marczakowej były panie z KGW “Dolinianki” oraz sołtys Janusz Obara.
Co roku to święto cieszyło się dużą popularnością wśród mieszkanek sołectwa, tak też było i tym razem. Gwoździem programu były
występy trzech pokoleń “Dolinianek”. W obu miejscach dopisali
goście, których zaproszono na pyszny poczęstunek.
WP
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w ferie
Nie było chwili na nudę
Wiele atrakcji czekało na dzieci w świetlicach, szkołach, bibliotece,
Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom oraz w „Promyczku”
Nowości w Ciekotach

u”
Ciekawie w „Promyczk

Nowością były zajęcia modelarskie pod okiem instruktora prowadzącego pracownię modelarską w CEiK Szklany Dom w Ciekotach. Podczas zajęć dzieci pracowały
przy wykonaniu balonu na ogrzane powietrze. Odbył się
VI Rajd Tropem Dzikich Zwierząt. Jego celem było posze-

rzenie wiedzy na temat zwierząt żyjących w Świętokrzyskim Parku Narodowym i jego otulinie oraz rozpoznawanie tropów dzikich zwierząt podczas przejścia pieszego
jedną ze ścieżek spacerowych powstałych na Żeromszczyźnie. Zajęcia poprowadził pracownik ŚPN. Na finał ferii wszyscy chętni wzięli udział w wycieczce do Centrum
Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim.

Zajęcia w placówce, kręgielnia, wyjście do papugarni to nie jedyne
aktywności przygotowane dla podopiecznych. Poza wyjazdem
do kina i bawialni Czary Mary dzieci miały sposobność odwiedzić
redakcję Echa Dnia, gdzie zapoznały się z codzienną pracą kieleckich dziennikarzy. W placówce „Promyczka” dzieci lepiły figurki
z masy porcelanowej oraz wzięły udział w zajęciach zapoznawczo integracyjnych, piekły ciasteczka z witrażykami. Nie zabrakło
również prelekcji dot. bezpieczeństwa przeprowadzonej przez
funkcjonariuszy Pierwszego Komisariatu Policji w Kielcach oraz
zabawy tanecznej. Dzieci, jak zawsze w przypadku takich zabaw
i uroczystości, brały czynny udział zarówno w przystrajaniu i przygotowaniu sali, jak i sprzątaniu po całej zabawie.

W ferie w szkole
Bogatą ofertę przygotowały również szkoły, w których codziennie odbywały się
zajęcia m.in. sportowe, ale również wycieczki. Wśród nich np.: wyjazdy na basen, na lodowisko, wyjazd na trampoliny-park rozrywki, zajęcia sportowe: mini
piłka ręczna - turnieje, piłka siatkowa - turnieje, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia plastyczno-techniczne, gry i zabawy dydaktyczne w języku niemieckim,
„Lasse redn” – nauka przez piosenkę,
gry i zabawy rekreacyjno-sportowe:
uni-hokej, siatkówka, koszykówka,
gry w piłkę nożną, gry w tenisa stołowego, zabawy na śniegu z sankami
lub opcjonalnie zajęcia na sali gimnastycznej, gry i zabawy ruchowe dla
najmłodszych, badminton, siłownie.

Mnóstwo atrakcji w świetlicach
Jak co roku atrakcyjnie było w gminnych świetlicach. W Dąbrowie odbyła
się m.in. zabawa karnawałowa i wspólne gotowanie, zajęcia plastyczne „Moje
wymarzone ferie”. Pierwszy tydzień
w Barczy upłynął pod znakiem zabawy
i kulinarnych przygód. W Dolinie Marczakowej i Ciekotach czas płynął pod
znakiem muzyki, plastyki i kulinariów.
Świetlica w Wiśniówce zaprosiła na zajęcia szachowe, oraz zajęcia fotografii
otworkowej.

Aktywnie w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie
zapewniała m.in. tańce i zajęcia manualne
z okazji walentynek. Duże zainteresowanie
wzbudziły warsztaty malowania na szkle, prowadzone przez Kingę Kruk. Dzieci poznały
różne techniki ozdabiania szkła. Po zakończeniu warsztatów dzieci korzystały z oferty przygotowanej przez bibliotekę. Wspólnie grały
w dużą grę planszową, w kalambury, układały
puzzle oraz wypożyczały ulubione pozycje
książkowe.
WP
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Paczki dla samotnych mieszkańców
Tuż przed Bożym Narodzeniem do potrzebujących
osób z gminy Masłów trafiły paczki przygotowane
dzięki inicjatywie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W paczkach znalazły się m.in. produkty spożywcze.

12 samotnych osób oraz dwie rodziny otrzymały paczki,
w których przygotowanie zaangażowanych było wielu mieszkańców naszej gminy. - W paczkach znalazły się m.in. produkty
spożywcze, chemia gospodarcza oraz ciepłe koce i kołdry. Paczki
zostały skompletowane dzięki zbiórce produktów przeprowadzonej wśród uczniów wszystkich szkół z terenu naszej gminy oraz
pracowników GOPS-u i Urzędu Gminy - informuje Aneta Kułak,
kierownik GOPS. Paczki zostały rozwiezione w piątkowy poranek.
MF

W ZGODZIE Z PATRIOTYCZNYM WYCHOWANIEM

Harcerze prężnie działają w naszych szkołach
Ponad 100 harcerzy z drużyn działających w gminie Masłów spotkało się podczas harcerskiej wigilii zorganizowanej
w Szkole Podstawowej w Brzezinkach. Była to również doskonała okazja do podsumowań, bo w 2017 roku działalność rozpoczęły dwie kolejne drużyny.

Pierwsze takie zdjęcie wszystkich harcerzy
działających na terenie gminy Masłów.

Gmina Masłów szczególne znacznie
przywiązuje do wychowania patriotycznego. Stąd też inicjatywy podejmowane zarówno przez wójta Tomasza Lato jak i gminną
społeczność. Przypomnijmy, że w tym roku
odnowiono tablicę na pomniku poświęconym pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego
w Wiśniówce, powstały plany budowy pomnika na Białej Górze ku czci ofiar II wojny
światowej czy postawiono nowe nagrobki
na mogiłach bohaterów walk o ojczyznę na
cmentarzu w Brzezinkach.
CZTERY DRUŻYNY
I GROMADA ZUCHOWA
O wychowanie patriotyczne dbają
również drużyny harcerskie. Druhny i druhowie spotkali się na wyjątkowej wigilii harcerskiej. Co prawda takie przedświąteczne
spotkanie zorganizowano już drugi raz, ale
tym razem liczba harcerzy przekroczyła setkę. Pierwsze odbyło się rok temu w szkole
w Masłowie. Tym razem wszyscy przyjechali do Szkoły Podstawowej w Brzezinkach,
w której 50 Drużyna Harcerska działa już

od 11 lat. Prowadzi ją pwd. Olga Zawodnik-Purtak, zastępczyni komendantki Hufca
Kielce-Powiat. Na zaproszenie odpowiedziały: 47 DSH „Iskra” z Masłowa z drużynową Beatą Nowakowską, 52 Gromada
Zuchowa z Masłowa z drużynową Kamilą
Zając, 29 DH „Ogniki” im. Adasia Żeromskiego „Złotego Skauta” z Mąchocic-Scholasterii z drużynową Beatą Adydan, 8 DH
„Wierni” z Mąchocic Kapitulnych z drużynową Katarzyną Kułagą.
TU SIĘ ZACZYNA
HARCERSKA PRZYGODA
Nie zabrakło również gości: hm. Tomasza Rejmera, komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP, hm. Elżbiety Kubiec, zastępcy
Komendanta Chorągwi ds. organizacyjnych,
hm. Izabeli Paszowskiej, komendantki Hufca
Kielce-Powiat oraz przedstawicieli gminy Masłów zaprzyjaźnionych z harcerzami: wójta
Tomasza Lato, Krystyny Nowakowskiej, dyrektor GOKiS oraz dyrektorów szkół, w których działają drużyny: Marcina Gawrona
i Renaty Zapały z Masłowa oraz Zbigniewa

Długosza z Brzezinek. - Pięć drużyn działających w naszej gminie pokazuje, że zainteresowanie harcerstwem jest bardzo duże.
Jestem dumny, że możemy wspierać ich działania i liczyć na pomoc i obecność podczas
patriotycznych uroczystości, choćby ostatnio
z okazji Święta Niepodległości – mówi wójt
Tomasz Lato. W roku 2017 działalność reaktywowała drużyna z Mąchocic-Scholasterii,
a nowa drużyna powstała w Mąchocicach
Kapitulnych. Pod wrażeniem aktywności był
hm. Tomasz Rejmer, komendant Chorągwi
Kieleckiej ZHP. - W Masłowie dla wielu osób
zaczęła się i zaczyna przygoda harcerska. To
tu przechodzą szlaki naszych rajdów, stąd rusza się na Łysicę i w drugą stronę czerwonym
szlakiem Edmunda Massalskiego – mówił komendant. - Bardzo ważne jest to, że harcerze
mogą liczyć na wsparcie idące z samorządu
i dyrektorów szkół, co dziś widzieliśmy – dodaje. Główną część spotkania rozpoczęło
oficjalne przekazanie Światła Betlejemskiego, które z Zakopanego przywieźli harcerze
z Masłowa i Brzezinek.
WP
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Kolędowanie z naszymi zespołami
Okres Bożego Narodzenia był bardzo aktywny dla zespołów działających na terenie naszej gminy.
XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks.
Kazimierza Szwarlika w Będzinie to wydarzenie, w którym prezentują się zespoły wyłonione w wielostopniowych eliminacjach.
Podczas świętokrzyskich przesłuchań, kolędy i pastorałki wykonało 170 podmiotów wykonawczych, co przekłada się na 750 osób,
które wystąpiły podczas trzydniowych przesłuchań. Najlepsze zespoły wyłonione w lokalnych eliminacjach przyjeżdżają do Będzina, aby podczas trzydniowych przesłuchań finałowych, walczyć
o zaszczytne tytuły i atrakcyjne nagrody. W tym zacnym gronie
znalazł się w tym roku zespół Golica z Mąchocic Kapitulnych.
Zaśpiewały Barczanki.

Po sąsiedzku
Po raz piąty przedstawiciele zespołów gminy Masłów uczestniczyli w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łącznej. W tym roku
mogliśmy oglądać aż 24 wykonawców. Jak co roku koncert odbył
się w kościele parafialnym pw. Świętego Szymona i Judy Tadeusza. Naszą gminę reprezentowały zespoły: Barczanki z Barczy
i Kopcowianki z Woli Kopcowej. Wszyscy wykonawcy na koniec
otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Głównymi organizatorami uroczystości byli Koło Gospodyń Wiejskich Łączniane wraz
z Parafią Łączna.

Chór Masłowianie zaśpiewał w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
w Kielcach.

Golica reprezentowała nas w Będzinie.

Na gościnnych występach
Chór Masłowianie był gościem koncertu pod hasłem „Pójdźmy wszyscy do stajenki...”, który odbył się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Głównym inicjatorem i prowadzącym był ks. Przemysław Moćko były wikariusz naszej parafii wraz
z Krzysztofem Jędrzejewiczem, organistą w tamtejszym kościele.
RED

Kopcowianki przed ołtarzem.

Golica z sukcesami
Okres świąteczny jest szczęśliwy dla Golicy.
Przed zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi podczas
piątej edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej
na Świętym Krzyżu zespół wokalny Golica sięgnął po pierwsze miejsce w swojej kategorii. W okresie bożonarodzeniowym
podczas XXV Świętokrzyskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek we
Włoszczowie zespół zdobył trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy kolejnych.
RED
To już kolejny sukces Golicy.
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Z Dworku Żeromskich (12)

PATRIOTYCZNE
SYMBOLE i WIZERUNKI
„Niech nikt nie waży się zabierać mi miłości kraju! Gwiazdy tej nie zgaszę, choćby wszyscy, zostali kosmopolitami…
Moja ludzkość to Polacy, mój wszechświat – to moja ziemia,
a mój Bóg – to ojczyzna”.
Takie zdania zapisał w swoich „Dziennikach” dwudziestodwuletni Stefan Żeromski. Te wyraziste poglądy nie zrodziły się
z niczego. Miały swe mocne podstawy w rodzinnym domu,
gdzie matka i ojciec wspominali bliską i odległą przeszłość:
walki narodowowyzwoleńcze, zaangażowanie w nie dziadów,
stryjów, wujów, braci. Opowiadali dzieciom o Tadeuszu Kościuszce, księciu Józefie Poniatowskim, o Napoleonie i jego
wybitnym adiutancie – Polaku Józefie Sułkowskim, o tragediach, śmierciach, więzieniach, długoletnich zesłaniach na
Sybir, rozdzieleniu rodzin.
Wolną Polskę przypominały w szlacheckim dworze orły, wykorzystywane w zdobnictwie mebli, zegarów, świeczników,
talerzy ściennych, kasetek czy artystycznych wyrobów
konwisarskich i ludwisarskich. Patriotyczne wychowanie to
było również czytanie wielkiej literatury romantycznej, to
litografie, szkice i rysunki z historycznymi postaciami oraz
ważnymi wydarzeniami z przeszłości naszego kraju, wieszane w pokojach dla pamięci i dekoracji. W wieczory czy
świąteczne dni nucono czasem znane wojskowe i wojenne
pieśni: „Warszawiankę”, „Grzmią pod Stoczkiem armaty”
czy „W krwawym polu srebrne ptaszę…”.
A później były samodzielne lektury młodzieńca, studiowanie
dokumentów, rozmowy z przyjaciółmi. I co najważniejsze,
bez czego nie byłoby pisarza – ogromna wrażliwość.
Gdy przygotowywałam scenariusz urządzenia dworku Żeromskich, a następnie, gdy przystąpiłam do wyposażania
wnętrz, uznałam, że należy tę patriotyczną atmosferę,
w której wzrastał Stefan, wyraźnie zaznaczyć.
W pokoju pana Wincentego zawisły portrety wodzów, reprodukcje akwarel i grafik obrazujących sceny z insurekcji
kościuszkowskiej, zdobycia Sandomierza w 1809 roku, obrony Woli w 1831 roku, piękna replika krzyża z okresu przedpowstaniowych manifestacji patriotycznych oraz cykl rycin
związanych ze zrywem 1863/64 roku. Są też rodzinne fotografie Katerlów, Żeromskich, Saskich i Schmidtów, którzy
w owych walkach brali czynny udział.
Na biurku widzimy drewniane pudełko na tytoń z winietą
przedstawiającą księcia Józefa Poniatowskiego, obok klasycystyczny świecznik z orłem, a na półce rzeźbę – odlew
orła zrywającego się do lotu. Stylizowane orły są również
przy oświetleniach górnych i bocznych. W poszczególnych
pomieszczeniach dworku jest jeszcze szereg przedmiotów
zdobionych patriotycznymi elementami. Jest drewniane
okrągłe pudełeczko na stalówki z płaskorzeźbionym polskim
godłem, medaliony czczonego i czytanego Adama Mickiewicza oraz Tadeusza Kościuszki, którego Stefan nazywał
„promiennym wodzem”. Osobna sprawa to hafty uwzględniające tematykę batalistyczną ( o nich napiszę niebawem).
Na otwartej fisharmonii nuty z pieśniami patriotycznymi,
a w biblioteczce i na etażerce książki, którymi przyszły pisarz „karmił duszę”. Jeśli do tego dodamy mało znany obraz

„W pokoju pana Wincentego – zwanym patriotycznym”.

Piotra Michałowskiego „Niebiescy huzarzy” i ryngraf przypominający rycerską przeszłość rodu Żeromskich, to słowa:
„Jest na ziemi tarcza, ręka ratunkowa, zażegnanie rozpaczy
– nazywa się ojczyzna” i „Miłości rodzinnej ziemi, miłości
rodaków, miłości wszystkiego co polskie – stój zawsze przy
mnie” – przeczytane w „Dziennikach” – uznajemy za naturalną konsekwencję wychowania w ciekockim domu.
Eksponatów związanych z tematyką patriotyczną mamy
w dworku ponad pięćdziesiąt. Ofiarodawcami (i wykonawcami) byli artyści rzeźbiarze: Tomasz Łukaszczyk (krzyż patriotyczny oraz medalion Mickiewicza) i Sławomir Micek (medalion Kościuszki). Joannie Kwiecień zawdzięczamy repliki nut
patriotycznych pieśni. Oświetlenie w typie Księstwa Warszawskiego, zdobione orłami, zakupiła z unijnych funduszy
Krystyna Nowakowska. Reszta przedmiotów, czyli portrety,
obrazy i grafiki, książki, świeczniki, skarbczyk patriotyczny,
kasetki i inne to dary moje i mojego męża. O niektórych pisać będę szerzej, bo wiążą się z nimi nieznane a interesujące
historie rodziny pisarza.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Gmina Masłów na Spotkaniu Noworocznym
Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej
Po raz kolejny gmina Masłów z wójtem Tomaszem Lato
i Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”
na czele uczestniczyła w Spotkaniu Noworocznym na
zaproszenie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi
Kieleckiej w Domu Technika NOT w Warszawie.
Podczas tegorocznego spotkania promowały się gminy Bieliny, Bodzentyn i Masłów zrzeszone w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Swoją tradycyjną, regionalną kuchnię zaprezentowało
Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Wodą” oraz Koło Gospodyń
Wiejskich Lubrzanka z Mąchocic Kapitulnych. Można było skosztować prawdziwych miodów i zakupić je na stoisku Gospodarstwa
Pasiecznego Ryś. Nie mogło zabraknąć także, naszego smacznego, wiejskiego chleba z Piekarni Ernesta Nogi. Na stoisku gminy
Masłów zaprezentował się także zdobywca Nagrody Gospodarczej
Marek Banasik, właściciel firmy Polfol oraz Osobowość Gospodarcza z ubiegłego roku Jolanta Pierzak, jedyny producent krówek

Nasi przedstawiciele na warszawskim spotkaniu.

Warszawski Klub
Przyjaciół Ziemi Kieleckiej
zrzesza członków wywodzących
Dla wszystkich
się z terenu starej Ziemi Kieleckiej. Zozaśpiewała grupa
stał utworzony w 1987 r. przez osoby, które
Andrzej i Przyjaciele.
związały swój los ze stolicą, lecz emocjonalnie są
nadal członkami społeczności lokalnej w miejscu
swojego urodzenia. Członkowie Warszawskiego
Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej tworzą w Warszawie „Małą Kielecką Ojczyznę”, liczącą ponad
na naszym tere300 osób. Stanowią zwartą rodzinę kielczan
nie. Podczas ofipomagającą sobie wzajemnie oraz swoim recjalnego spotkania
gionom. Pragnieniem Klubu jest utrzymanie
w
krótkich filmikach
systematycznych przyjacielskich konzebranym
gościom
taktów między sobą i stałej więzi
została przybliżona spez rodzinną Ziemią.

cyfika naszych gmin, dodatkowo nasi włodarze opowiadali
jak gminy zmieniają się w ostatnim czasie
oraz co warto zobaczyć odwiedzając nasz teren. Zebranym
gościom umilały czas występy artystyczne Zespołu Pieśni
i Tańca „Furmanie” z Bodzentyna, Kapeli Bielińskiej oraz naszego zespołu „Andrzej i Przyjaciele”.
Marzena Biskupska

Szkolny monitoring działa we wszystkich szkołach
Jest bezpieczniej w szkołach na terenie gminy Masłów.
Zakończono montaż monitoringu w Brzezinkach, Mąchocicach Kapitulnych, Woli Kopcowej i Masłowie.

Aneta Januchta, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych
przy centrum sterowania monitoringiem. W kierowanej przez nią szkole
zamontowano 16 kamer.

To ważna inwestycja przede wszystkim w bezpieczeństwo
uczniów. W szkołach na terenie gminy Masłów zamontowano
monitoring. Wcześniej kamery działały w szkole w Mąchocicach-Scholasterii, teraz są już w pozostałych placówkach. Najwięcej
z nich założono w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych. - Mamy 16 kamer, które obserwują zarówno szkolne korytarze, jak i teren wokół np. miejsca, gdzie poza lekcjami gromadziły się osoby, które nie powinny przebywać na terenie szkolnym
– mówi dyrektor Aneta Januchta. - Obraz z kamer jest zapisywany, można do niego wrócić w dowolnie wybranym momencie,
a dzięki mobilnej aplikacji pogląd dostępny jest z każdego miejsca
i o każdej porze – dodaje. Z monitoringu zadowolony jest również
Zbigniew Długosz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. Istotne jest to, że kamery zamontowano nie tylko w środku szkoły,
ale też na zewnątrz. W przypadku naszej placówki to ważne, bo
zostały skierowane zarówno na część zajmowaną przez OSP jak
i wejście do siłowni, z której korzysta wielu mieszkańców gminy
– informuje dyrektor Długosz. Montaż kamer został sfinansowany
z budżetu Gminy Masłów. Jak zaznacza wójt Tomasz Lato to inwestycja planowana i oczekiwana, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
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Sukces siatkarzy MSS Masłów
Siatkarze MSS Masłów zakończyli zmagania w IV lidze
Świętokrzyskiej zajmując drugie miejsce.
Cały sezon ligowy był dla siatkarzy z Masłowa bardzo udany.
Stabilna forma, frekwencja oraz zaangażowanie zawodników na
treningach, pozwoliły w sezonie 2017/2018 walczyć o najwyższe
cele. Umiejętności pozwoliły zespołowi z Masłowa na zakończenie IV ligi na drugim miejscu. Jest to dużym sukcesem w porównaniu do poprzedniego roku, w którym drużyna zakończyła rozgrywki na siódmym miejscu.
System rozgrywek
IV liga była podzielona na dwie grupy, z których po rozegraniu meczów systemem każdy z każdym, mecz i rewanż, wyłoniono czterech półfinalistów. Półfinał zespół reprezentujący naszą gminę przeszedł jak burza pokonując drużynę Emeryk Nowa
Słupia w dwóch meczach po 3:0 w setach. Finału rozgrywanego
tym samym systemem do dwóch wygranych meczów, jednak nie
udało się wygrać. Drużyna SMS Absolwenci Starachowice okazała
się bardzo wymagającym przeciwnikiem i po zwycięstwie w Masłowie w kolejnym meczu u siebie przypieczętowała zwycięstwo
w tegorocznych rozgrywkach. Dodatkowo SMS zapewnił sobie
awans do III ligi Świętokrzyskiej.
Z szansami na awans
Drużyna MSS nie straciła jeszcze szans na awans do wyższej
ligi. Po zakończeniu rozgrywek III ligi przedostatni zespół zagra

Zawodnicy MSS Masłów po wręczeniu medali

właśnie z lokalną drużyną. Mecze barażowe nie będą łatwe, każda
drużyna chce grać w wyższej lidze, gdyż wiąże się to z większym
prestiżem i meczami na wyższym poziomie, a my przecież chcemy się rozwijać, mówi Piotr Januchta, trener MSS Masłów. Skład
siatkarzy MSS Masłów: Artur Kaleta - kapitan drużyny, Wojciech
Haba, Michał Wójcik, Sebastian Korus, Bartek Markiewicz, Michał
Skalski, Mateusz Stępień, Mikołaj Drybała, Piotr Polak, Mateusz Boberek, Piotr Chrut, Kamil Janus, Piotr Lenartowicz, Filip Krawiec,
Wojciech Cak, Piotr Januchta – grający trener.
Wojciech Haba

Magic Football Academy
z Londynu na obozie w naszej gminie
W gminie Masłów już po raz drugi gościła Magic Football Academy z Londynu. Podczas tygodniowego obozu, jaki odbył się w Mąchocicach-Scholasterii przygotowano mnóstwo atrakcji.
- Przez tydzień gościliśmy w Schronisku Młodzieżowym
w Mąchocicach-Scholasterii, gdzie mieliśmy do dyspozycji halę
sportową oraz siłownię – opowiadają. Jako że był to obóz sportowy
odbyliśmy mnóstwo treningów jak również sparingów. Graliśmy
między innymi z Koroną Kielce, Klonówką Masłów, DAP Kielce,
Ajax Radom, Junior Radom czy akademią PAMAF – informuje Seweryn Kowalczewski, trener Magic Football Academy z Londynu.
Do gminy Masłów przyjechało 45 zawodników w wieku od 7 do
13 lat.
SPOTKANIA I SPARINGI
Tydzień wypełniony był mnóstwem atrakcji. Młodych sportowców odwiedził Jacek Kiełb, zawodnik Korony Kielce, który rozdał autografy jak również robił sobie pamiątkowe zdjęcie z obozowiczami. - Zwiedzaliśmy stadion Korony Kielce, odbyliśmy
wędrówkę szlakiem Gór Świętokrzyskich, docierając do Szklanego
Domu w Ciekotach i zwiedzając Muzeum Lat Młodzieńczych Stefana Żeromskiego. Dzięki uprzejmości Hotelu Przedwiośnie, mieliśmy możliwość korzystania z basenu.
Zorganizowaliśmy pokazowy trening koszykarski, który poprowadził Szymon Rzońca, były zawodnik UMKS Kielce i Politechniki Świętokrzyskiej – wylicza trener Kowalczewski. Młodzi
zawodnicy byli również w Radomiu, gdzie rozegrali mecze towarzyskie zarówno na hali jak i na orlikach. Właśnie tam zawodni-

Magic Football Academy z Londynu byli zadowleni z warunków w hali
sportowej w Mąchocicach-Scholasterii.

ków odwiedził ambasador akademii, były zawodnik Korony Kielce
a obecnie grający w Górniku Łęczna - Paweł Sasin.
OTWARCI DLA SPORTOWCÓW
Bardzo się cieszę, że gmina Masłów jest atrakcyjna dla sportowców, którzy mogą korzystać z naszej bogatej bazy. Goście
z Londynu sprawdzili się w towarzyskich spotkaniach m.in. z naszą Klonówką Masłów. Miało to znaczenie również dla naszych
zawodników. Chodzi przecież nie tylko o samą grę, ale integrację
i wymianę doświadczeń – opowiada wójt Tomasz Lato.
WP
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Kinga Syska wicemistrzynią polski juniorek w boksie
W Grudziądzu odbyły się Mistrzostwach Polski w boksie. Podopieczna K.S „SKALNIK” z Wiśniówki Kinga Syska osiągnęła życiowy sukces zdobywając srebrny medal.
Nasza pięściarka okazała się „Czarnym Koniem” Mistrzostw Polski Juniorek w boksie zostając wicemistrzynią Polski w kategorii do
75 kg. Kinga swoje zmagania rozpoczęła
wygrywając walkę eliminacyjną stosunkiem 2:1 z Marceliną Pęczyńską (SMS
Warszawa). Następnie w ćwierćfinale pokonała pewnie przeciwniczkę z Torunia
- Joannę Dobraszkiewicz już w drugiej
rundzie starcia przez nokaut techniczny.
W półfinale, w dobrym stylu Kinga wypunktowała Żaklinę Lasoń z DąbroKinga Syska
wy Górniczej. Następnie juniorka
osiągnęła życiowy
K.S „SKALNIK” po piękniej walce
sukces zdobywając
finałowej z Wiktorią Dąbrowską
srebrny medal dzięki
(Boxing Team Chojnice) wróciła
pracy z trenerem Janudo domu ze srebrnym medalem
szem Domagałą.
Mistrzostw Polski w Boksie.

Wspaniały sukces
Trener Janusz Domagała był pod wrażeniem
swojej zawodniczki. Walka finałowa właśnie
tak powinna wyglądać, piękny, czysty boks,
bez uwag sędziego, bez niepotrzebnych
liczeń. Przepiękne 4 rundy kobiecego pięściarstwa - opowiada trener Domagała.
- Kinga bardzo solidnie przygotowywała
się do tych zawodów. Niezliczona ilość
sparingów, ciężkich treningów i duża ilość
zakwasów doprowadziły do tego wspaniałego sukcesu relacjonuje dalej opiekun zawodniczki, dziękując także sparingpartnerom,
którzy również jego zdaniem przyczynili się do
tego srebrnego medalu. Wicemistrzyni Polski Kinga
jest uczennicą VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego.
WH

Siatkarze MSS Masłów z awansem
Siatkarze MSS Masłów rozegrali we własnej hali ostatni turniej eliminacyjny w ramach rozgrywek Wojewódzkiej Ligi
Ludowych Zespołów Sportowych. Po bardzo emocjonujących meczach zwycięsko wyszła z niego lokalna drużyna,
która awansowała do turnieju finałowego.

W turnieju udział wzięły cztery drużyny, każda z nich otrzymała puchar.

Siatkarze z Masłowa, po pierwszym
przegranym pojedynku z GKS Górno 2:1
w setach, do następnego meczu podeszli
bardzo skoncentrowani pokonując Transfer
Bilcza 2:1. Ostatni mecz z LKS Sparta Zagnańsk, MSS musiał wygrać 2:0 w setach,
żeby awansować do turnieju finałowego.
Udało się osiągnąć zamierzony cel i awan-

sować. Turniej finałowy odbędzie się pod
koniec marca w Bilczy. Po zakończonym
turnieju posumowania dokonał sędzia
główny Jan Mitek. Wójt Tomasz Lato podziękował za wzorową organizację turnieju
oraz wyraził uznanie wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację. Wójt wręczył
każdej z drużyn pamiątkowe puchary. Ry-

walizowały cztery zespoły: MSS Masłów,
GKS Górno, Transfer Bilcza, LKS Sparta Zagnańsk. Skład zespołu MSS Masłów: Artur
Kaleta – kapitan, Wojciech Haba, Sebastian
Korus, Michał Wójcik, Michał Skalski, Piotr
Chrut, Kamil Janus, Filip Krawiec, Bartosz
Januchta.
Wojciech Haba
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Pięściarze Skalnika Wiśniówka walczyli o tytuły
Mistrzów Okręgu Świętokrzyskiego
Zawodnicy K.S „SKALNIK” Wiśniówka zaprezentowali
się na ostrowieckim ringu. Nie zabrakło wspaniałych
emocji, szczęścia jak i krzywdzących wyników walk.
Jako pierwszy na tytuł Mistrza Okręgu zasłużył Kacper Tokarz
(K.S „SKALNIK”) swoją wspaniałą walką. Po zmianie kategorii wagowej i wiekowej (kadet 50 kg) w swojej pierwszej
walce wygrał już w pierwszej rundzie przez
nokaut techniczny z Tomaszem Sabatą
Mistrzowie Okręgu
(Rushh Kielce), tym samym sięgnął
Świętokrzyskiego:
po najcenniejszy krążek. Następnie
- Kinga Syska, Kacper Tokarz,
swój finał wygrał senior Jakub SurJakub Surma
Wicemistrz Okręgu:
ma (K.S „SKALNIK”) także startujący
- Dawid Budzisz
w nowej wadze – 52 kg. Zwyciężył
Brązowy medalista:
jednogłośnie na punkty Daniela Su- Gagik Tsaturyan
rowca (Kszo Ostrowiec). - Jestem zaNasi pięściarze
dowolony z Kuby, bo wreszcie zaboksoodnoszą kolejne
wał na miarę swoich możliwości - mówi trener
sukcesy.
Janusz Domagała. Kolejny tytuł przypadł jedynej kobiecie w tej
grupie – Kindze Syska w kategorii juniorki 75 kg. Wicemistrzem
okręgu został Dawid Budzisz (K.S „SKALNIK”) kategoria junior
60 kg, który po bardzo kontrowersyjnym werdykcie przegrał z Albertem Orłem (Kszo Ostrowiec). Z brązowym medalem do domu
wrócił także Gagik Tsaturyan (K.S „SKALNIK”), kadet 63 kg, który
to w półfinale nie dał rady pokonać zawodnika Ring Busko Zdrój.
- Jestem bardzo zadowolony z tego co osiągnęli moi podopieczni –
podsumowuje Janusz Domagała.
JD

III miejsce Gas Monkey Team w Pucharze Starosty
W hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Masłowie odbył
się I Turniej o Puchar Starosty Powiatu Kieleckiego w futsalu.
Gminę Masłów reprezentowała drużyna Gas Monkey Team, która zaprezentowała się z bardzo dobrej strony zajmując
3. miejsce w całym turnieju. Rywalizacja
rozpoczęła się od meczy w grupach. Dwie
najlepsze drużyny z obu grup awansowały
do fazy pucharowej. Każda z drużyn zaprezentowała swoje najwyższe, sportowe
umiejętności. Wszystkie mecze turnieju
rozgrywane były na wysokim poziomie.
Mecz finałowy pomiędzy Drewkom Kostomłoty i Tompawex Obice był niezwykle wyrównany. Bardzo dobra dyspozycja
bramkarza Macieja Czekaja zadecydowała
o zwycięstwie drużyny z Obic. - Pokazali-

Gas Monkey Team znalazł się w gronie
najlepszych drużyn.

ście dziś, że nie wygrana jest najważniejsza,
ale czysta sportowa rywalizacja. Dziękuję
wam za chęć udziału w turnieju. Szczerze

gratuluję wszystkim drużynom- powiedział
starosta Michał Godowski.
RED

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

