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Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń
Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Wójt Gminy Masłów
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Kończy się 2018 rok, który był pełen inwestycji ważnych dla rozwoju naszej Gminy oraz
wydarzeń zainicjowanych przez aktywnych
mieszkańców. To również czas, w którym
pożegnaliśmy osoby noszące w sercach
Gminę Masłów. Już na zawsze w naszej pamięci pozostaną pisarka Barbara Wachowicz
i długoletni wójt Włodzimierz Korona. Pozostajemy im wdzięczni za wszystkie działania.
W tym wydaniu “Kuriera Masłowskiego”
podsumowujemy minioną i rozpoczynamy
nową kadencję. Przedstawiamy nowy skład
Rady Gminy, która będzie Państwa reprezentować przez pięć lat. Dziękuję wszystkim,
którzy wzięli udział w wyborach samorządowych – to wyraz patriotycznej postawy.
Mam świadomość dużych oczekiwań mieszkańców dotyczących zmian w naszej Gminie. Wraz z radnymi zrobię wszystko, abyśmy
w jak najszybszym tempie je wprowadzali.
Mam świadomość, że bez pozyskiwania
środków zewnętrznych i oszczędnego gospodarowania budżetem nie będzie to możliwe. Wiemy już, że ta nowa kadencja będzie
trudna choćby w obliczu nakładania nowych
kosztów na samorządy choćby w kwestii
energii elektrycznej i odbioru śmieci.
Po wyborach doszło do zmian w Urzędzie Marszałkowskim, Powiecie Kieleckim
i Mieście Kielce. Dziękujemy za współpracę
byłym władzom, a nowym życzymy owocnej pracy. Deklarujemy jednocześnie chęć
współpracy, tak aby jednoczyć jak najwięcej
środowisk na rzecz rozwoju Gminy Masłów.
Przed nami Boże Narodzenie. Spędźmy je
w gronie najbliższych. Składam Państwu najlepsze życzenia na te najbliższe dni jak i cały
2019 rok.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
Wydawca:
Urząd Gminy Masłów
ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów
tel. 41 311 00 60
e-mail: gmina@maslow.pl
Zespół redakcyjny:
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tel. 41 311 00 74
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Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania nadesłanych materiałów.
Rozpowszechnianie wszelkich materiałów
bez zgody Wydawcy jest zabronione.
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Nakład: 2000 egz.

Osiem wieków przed Chrystusem, Izajasz, największy prorok mesjański,
pisał: Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany… Nazwano Go imieniem: ‚Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju’.
Wtedy, kiedy pisał o Mesjaszu, do czasu narodzenia Chrystusa brakowało kilkuset lat, on jednak pisał o tym jak o fakcie już zaistniałym. Tak mógł się wyrażać
tylko prorok, człowiek bez reszty ogarnięty Duchem Bożym.
W tych świątecznych bożonarodzeniowych dniach dzielimy się między sobą
szczęściem, że ów Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę
Pokoju na zawsze w Betlejem stał się naszym Bratem, a my w XXI wieku
możemy „w mocy Bożego Ducha” - to motto bieżącego roku duszpasterskiego
- dawać sobie wzajemnie świadectwo o obecności Chrystusa stale rodzącego się
pośród nas. Niech słowa anioła: Dziś (…) narodził się wam Zbawiciel… staną
się w tych dniach i w całym nadchodzącym roku naszą codziennością.
Tego życzą wiernym i wszystkim mieszkańcom Gminy i o to się dla nich
modlą duszpasterze dekanatu masłowskiego.
Życzą Duszpasterze Dekanatu Masłowskiego: proboszczowie: ks. prał. 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.

Świąteczna
Zbiórka Żywności
W dniach 30 listopada – 1 grudnia w całej Polsce, w 600 miejscowościach
odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowana przez Banki Żywności.
W tegorocznej akcji pod hasłem „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół” uczestniczyli
wolontariusze – uczniowie ze Szkoły
Podstawowej z Masłowa Pierwszego
i Mąchocic-Scholasterii wraz z opiekunami: Anną Kalwat, Kingą Rzadkowską i siostrą Maria Łuszczyńską.
Akcję koordynował Michał Kot, prezes
Stowarzyszenia Żeromszczyzna z Mąchocic-Scholasterii. Zbiórka żywności przy wsparciu Banku Żywności z Kielc i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie odbyła się po raz pierwszy na terenie gminy
Masłów.
Dzięki zbiórce udało zebrać się 7 koszy żywności, ok 200 kg. Wszystkie produkty ze
Świątecznej Zbiórki Żywności trafią do potrzebujących jeszcze przed świętami.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę serdecznie dziękujemy.
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RADA GMINY MASŁÓW W KADENCJI 2018 – 2023
IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

Wojciech Haba

Tomasz Ksel

OKRĘG WYBORCZY: nr 1 (Barcza,
Brzezinki)

OKRĘG WYBORCZY: nr 2 (Ciekoty,

WIEK: 27 lat

Mąchocice-Scholasteria)

STAN CYWILNY: żonaty

WIEK: 37 lat

RODZINA: żona Anna

STAN CYWILNY: żonaty

WYKSZTAŁCENIE: wyższe
MIEJSCE PRACY: Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
HOBBY I ZAINTERESOWANIA: sport, a w szczególności

RODZINA: żona Agnieszka, synowie Maciej i Mikołaj
WYKSZTAŁCENIE: średnie

siatkówka, turystyka, geografia polityczna świata, fotografia

MIEJSCE PRACY: działalność gospodarcza

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KA-

HOBBY I ZAINTERESOWANIA: pasją jest moja praca, a za-

DENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: budowa kanalizacji
w obu miejscowściach, dokończenie kompleksu sportowego
w Brzezinkach, budowa infrastruktury drogowej i komunika-

interesowania to technologie, przemysł branżowy, wolny
czas spędzam z rodziną aktywnie na spacerach i przejeżdż-

cyjnej m.in. chodniki, zabieganie o rozwój szkoły w Brze-

kach rowerowych

zinkach, utworzenie siłowni zewnętrznej przy kompleksie

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KA-

sportowym, poprawa estetyki sołect poprzez wymianę tablic
informacyjnych i dostawinie nowych, remont przystanków,
regularne prace melioracyjne, stworzenie nowych form in-

DENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: kanalizacja, oświetlenie, drogi i chodniki, wspieranie wszelkich inicjatyw spo-

formacyjnych, by mieszkańcy byli na bieżąco, współpraca

łecznych. Kontakt ze mną dla mieszkańców: tel. 606 333 195,

z miejscowymi Kołami Gospodyń Wiejskich.

mail: tomaszksel@wp.pl

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

Stanisław Doleziński

Ryszard Filipowicz

OKRĘG WYBORCZY: nr 3 (Dąbro-

OKRĘG WYBORCZY: nr 4 (Dąbrowa od 316 do końca, Dąbrowa-Osiedle )
WIEK: 63 lata
STAN CYWILNY: żonaty
RODZINA: troje dzieci, pięcioro
wnucząt
WYKSZTAŁCENIE: średnie techniczne
MIEJSCE PRACY: rencista
HOBBY I ZAINTERESOWANIA: działalność społeczna
w różnych instytucjach społecznych i politycznych, informatyka i turystyka
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KADENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: realizacja przebudowy drogi krajowej ul. ks. Kaczmarka do drogi wojewódzkiej nr 7, budowa drogi od osiedla Dąbrowa do świetlicy
samorządowej, naprawa nawierzchni dróg i chodników, dokończenie brakujących odcinków wodociągu i kanalizacji,
wymiana kotłów CO na ekologiczne, integracja mieszkańców przez organizowanie imprez i festynów we współpracy
ze Stowarzyszniem „Nasza Dąbrowa”, radą sołecką i CEiK
„Szklany Dom” oraz Urzędem Gminy, wprowadzenie nazw
ulic na terenie sołectwa, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

wa od 1 do 108, ul. Szybowcowa
od 15 do końca nieparzyste)
WIEK: 64 lata
STAN CYWILNY: żonaty
RODZINA: żona Danuta, troje
dzieci, troje wnucząt, jedna prawnuczka
WYKSZTAŁCENIE: średnie – mechanik pojazdów samochodowych
MIEJSCE PRACY: emeryt
HOBBY I ZAINTERESOWANIA: sport, piłka nożna, mechanika samochodowa, muzyka ludowa
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KADENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: wykonanie projektu
i budowa rowu, spływu wód gruntowych z Dąbrowy-Kolonii, uregulowanie wód gruntowych przy drodze powiatowej,
wykonanie sieci kanalizacyjnej do świetlicy samorządowej
w Dąbrowie, dokończenie programów planistycznych w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego w tym przekształcenie działek rolnych na budowlane zgodnie z wnioskami mieszkańców, utrzymanie transportu busów przez
Dąbrowa-Kolonia, Dąbrowa-Łąki.
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RADA GMINY MASŁÓW W KADENCJI 2018 – 2023
IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

Janusz Obara

Bernarda Komorowska

OKRĘG WYBORCZY: nr 5 (Dolina
Marczakowa, Wiśniówka)

OKRĘG WYBORCZY: nr 6 (Domaszowice od 62 - 152, ul. Walerego
Przyborowskiego od 2 do 106A pa-

WIEK: 51 lat

rzyste, od 1 do 127 nieparzyste, Św.

STAN CYWILNY: żonaty

Ojca Pio)

RODZINA: żona Grażyna, synowie Bartosz i Jakub

WIEK: 52

WYKSZTAŁCENIE: zawodowe
MIEJSCE PRACY: Świętokrzyskie Centrum Matki i Nowordka
w Kielcach

STAN CYWILNY: mężatka
RODZINA: mąż, troje dzieci
WYKSZTAŁCENIE: zawodowe
MIEJSCE PRACY: gospodarstwo rolne

HOBBY I ZAINTERESOWANIA: rolnictwo, organizowanie

HOBBY I ZAINTERESOWANIA: czytanie książek, krzyżów-

imprez rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych

ki, muzyka, taniec

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KA-

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KA-

DENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: Dolina Marczakowa: kanalizacja i część wodociągu, poprawa dróg i wykona-

DENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: zapewnienie bezpieczeństwa w sołectwie poprzez budowę chodnika Domaszowice Góra w kierunku Woli Kopcowej, kompleksowe

nie chodników; Wiśniówka: część wodociągu, odwodnienie

odwodnienie drogi powiatowej, wykonanie nakładki asfalto-

terenu przy osiedlu, budowa świelicy z halą sportową.

wej na drodze do kościoła.

IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

Artur Lis
OKRĘG WYBORCZY: nr 7 (Domaszowice od 153 do końca, ulice:
Dominika Tutaja, Gustawa Morcinka od 32 do końca parzyste, Jasna,
Klonowa, Kwiatów Polnych, mjr
Hubala, Młoda, Odzyskana, Otrocz
Nowy, Pogodna, Szeroka, Uniwersytecka, Walerego Przyborowskiego od 108 do końca parzyste, od 129 do końca nieparzyste, Wichrowa, Wiosenna)
WIEK: 44 lata
STAN CYWILNY: żonaty
RODZINA: żona, dwóch synów
WYKSZTAŁCENIE: zawodowe (technolog robót wykończeniowych w budownictwie)
MIEJSCE PRACY: Corrado Polska
HOBBY I ZAINTERESOWANIA: sport (piłka nożna)
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KADENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: zapewnienie bezpieczeństwa w sołectwie poprzez budowę chodnika Domaszowice Góra w kierunku Woli Kopcowej, kompleksowe
odwodnienie drogi powiatowej, wykonanie nakładki asfaltowej na drodze do kościoła.

Zenon Pedrycz
OKRĘG WYBORCZY: nr 8 (Masłów
Drugi)
WIEK: 50
STAN CYWILNY: żonaty
RODZINA: żona Iwona, córki Amelia i Wiktoria
WYKSZTAŁCENIE: wyższe
MIEJSCE PRACY: HOBBY I ZAINTERESOWANIA: przyroda, ekologia, sport,
narciarstwo, polityka, historia
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KADENCJI 2018 – 2023: budowa chodnika i drogi, drożność
rowów i przepustów, budowa świetlicy samorządowej na
oboźnej drodze, budowa kanalizacji.
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RADA GMINY MASŁÓW W KADENCJI 2018 – 2023
IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

Andrzej Kułak

Małgorzata Kozubek

OKRĘG WYBORCZY: nr 9 (Masłów

OKRĘG WYBORCZY: nr 10 (Ma-

Pierwszy, ulice: Księdza Józefa Mar-

słów Pierwszy, ulice: Działkowa,

szałka od 31 do końca, Podklonów-

Foliowa, Graniczna nieparzyste,

ka, Północna, Widokowa nieparzyste)
WIEK: 61 lat
STAN CYWILNY: żonaty
RODZINA: żona Rozalia, trzech synów, czworo wnucząt
WYKSZTAŁCENIE: zawodowe
MIEJSCE PRACY: rencista
HOBBY I ZAINTERESOWANIA: historia, sport
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KA-

Jana Pawła II nieparzyste od 1 do
końca, Lawendowa, Lotnicza, Mała,
Miodowa, Modrzewiowa 23, od 25 do końca, Piaskowa, Słoneczna, Spokojna, Świerczyńska, Świętokrzyska, Zielona)
WIEK: 57 lat
STAN CYWILNY: mężatka
RODZINA: mąż Wiesław, syn Mariusz, wnuk Marcel
WYKSZTAŁCENIE: zawodowe

DENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: chodnik wzdłuż ul.

MIEJSCE PRACY: bezrobotna

Podkolnówka, utworzenie drugiej linii zabudowy Podklo-

HOBBY I ZAINTERESOWANIA: muzyka, sport

nowka II, zabezpieczenie przed wpływem wód na posesje,

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KA-

oświetlenie przy ul. Północnej, odrolnienie pól przy ul. Spo-

DENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: gazociąg, drogi,

kojnej, siłownia zewnętrzna, budowa boiska do piłki siatko-

woda, kanalizacja, chodniki, światłowód, oświetlenie, plac

wej, koszykówki, szkolenia i doposażenie dla OSP, transport

zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna, odprowadzenie wód

publiczny, nakładka asfaltowa na ul. Podklonówka.

do zalewu.

IMIĘ I NAZWISKO:
Piotr Zegadło
OKRĘG WYBORCZY: nr 11 (Masłów
Pierwszy, ulice: Jana Pawła II parzyste
od 2 do końca, Jana Pieniążka, Krajobrazowa, Księdza Józefa Marszałka
od 1 - 30, Leśna, Miła, Modrzewiowa
od 1 - 22, 24, Ogrodowa, Spacerowa)
WIEK:
STAN CYWILNY: żonaty
RODZINA: żona, dwie córki
WYKSZTAŁCENIE: wyższe
MIEJSCE PRACY: Wodociągi Kieleckie
HOBBY I ZAINTERESOWANIA: majsterkowanie, sport, pożarnictwo, spędzanie czasu z rodziną
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KADENCJI 2018 - 2023
Bardzo poważną sprawą jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, którą chciałbym zrealizować poprzez modernizację
istniejących dróg, budowę nowych chodników oraz dalszą
modernizację i uzupełnienie brakujących odcinków oświetlenia ulicznego. Bardzo istotnym przedsięwzięciem dla naszego
sołectwa jest kontynuacja rewitalizacji centrum Masłowa, która
dzięki budowie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do
siatkówki oraz dużego parkingu będzie służyć wypoczynkowi
i rekreacji. Również ważnym tematem jest dla mnie dążenie
do poprawy czystości naszego środowiska a w szczególności
powietrza poprzez wspieranie programów wymiany pieców
oraz stworzenie możliwości przyłączenie się do gazu ziemnego
poprzez doprowadzenie gazociągu do Masłowa Pierwszego.

IMIĘ I NAZWISKO:

Ryszard Szymczuch
OKRĘG WYBORCZY: nr 12 (Mąchocice Kapitulne ulice: Dolna,
Nad Lubrzanką)
WIEK: 46 lat
STAN CYWILNY: żonaty
RODZINA: żona, dwóch synów, córka
WYKSZTAŁCENIE: średnie
MIEJSCE PRACY: działy specjalne produkcji rolnej
HOBBY I ZAINTERESOWANIA: pszczelarstwo
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KADENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: poprawa bezpieczeństwa na drogach m.in. przebudowa oraz zakończenie
budowy chodnika przy ul. Dolnej, przebudowa ul. św. Floriana wraz z budową placu zabaw na terenie byłego Kółka
Rolniczego, współpraca ze Szkołą Podstawową, OSP i praca
na rzecz integracj mieszkańców sołectwa w myśl zasady „Pamiętajmy, razem możemy więcej”.
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RADA GMINY MASŁÓW W KADENCJI 2018 – 2023
IMIĘ I NAZWISKO:

IMIĘ I NAZWISKO:

Mateusz Fąfara

Andrzej Pedrycz

OKRĘG WYBORCZY: nr 13 (Mą-

OKRĘG WYBORCZY: nr 14 (Wola
Kopcowa ulice: Antoniego Lenartowicza, Bukowa, Cicha, Dębowa,
Dojazdowa, Graniczna parzyste,
Jaśminowa, Kielecka od 1 - 9, Kopcówki, Leśna, Letniskowa, Podmasłowie 1, parzyste 2 - 10, Różana, Sosnowa, Spokojna, Stefana Żeromskiego, Wspólna)
WIEK: 52 lata
STAN CYWILNY: żonaty
RODZINA: żona Beata, córka Justyna i Monika
WYKSZTAŁCENIE: średnie techniczne
MIEJSCE PRACY: księgarnia w Kielcach
HOBBY I ZAINTERESOWANIA: piłka nożna, podróże, góry
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KADENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: rozbudowa szkoły
wraz z salą gimnastyczną, dokończenie rewitalizacji wokół
zalewu, prawidłowa realizacja inwestycji: budowa dróg
chodników mostów, oświetlenia ulic, realizacja gazociągu,
integracja społeczna na bazie Domu Ludowego ze wsparciem Szkoły Podstawowej, stowarzyszeń, zespołu Kopcowianki oraz OSP, kompleksowe rozwiązanie spływu wód,
dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne.

chocice Kapitulne, ulice: Amelii,
Bogdana Kosińskiego, Górna, Górska, Łysogórska, Szkolna, Św. Floriana, Widokowa parzyste, Wielkiego Kamienia)
WIEK: 28
STAN CYWILNY: żonaty
RODZINA: żona Lidia, córka Nadia
WYKSZTAŁCENIE: wyższe
MIEJSCE PRACY: EFL S.A.
HOBBY I ZAINTERESOWANIA: fotografia, podróże, sport
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KADENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU: budowa chodnika
przy ul. Górnej w Mąchocicach Kapitulych, rozpoczecie budowy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców sołectwa przy ul. św. Floriana. Chciałbym również
zintegrować wszystkich mieszkańców oraz zaangażować
młodzież w sprawy dotyczące naszego sołectwa. Nową rzeczywistość i rozwój Mąchocic Kapitulnych, chcę zbudować
łącząc mądrość i doświadczenie starszych pokoleń z energią
młodych ludzi.

IMIĘ I NAZWISKO:

Marek Dudzik
OKRĘG WYBORCZY: nr 15 (Wola
Kopcowa, ulice: Jeziorkowa, Kielecka od 10 do końca, Podmasłowie
nieparzyste od 3 do końca, parzyste
od 12 do końca, Polna, Świętokrzyska)
WIEK: 34 lata
STAN CYWILNY: żonaty
RODZINA: żona Agnieszka, synowie Bartłomiej i Dawid
WYKSZTAŁCENIE: średnie
MIEJSCE PRACY: salon fryzjerski w Kielcach
HOBBY I ZAINTERESOWANIA: jazda na rowerze, górskie
wycieczki
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W KADENCJI 2018-2023 W MOIM OKRĘGU:
rozbudowa szkoły wraz z salą gimnastyczną, budowa chodnika w kierunku Domaszowic, gazyfikacja ul. Świętokrzyskiej wraz z bocznymi ulicami, budowa wodociągu i nakładki asfaltowej na ul. Polnej, budowa nakładki asfaltowej
na ul. Podmasłowie, odtworzenie i budowa ul. Polnej od ul.
Jeziorkowej, przebudowa rowów wraz z poboczem ul. Świętokrzyska w kierunku Domaszowic, zagospodarowania terenów rekracyjno-sportowych przy remizie OSP, doposażenie
OSP w sprzęt ratowniczy, wspieranie działalności zespołów
artystycznych, kompleksowe rozwiązanie spływu wód.

Od pierwszej sesji
nowo wybranej Rady Gminy
obrady transmitowane są
na żywo za pośrednictwem
internetu
Rewolucja w informowaniu o działaniach
Rad Gmin w całym
kraju, to wynik nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.
Już od pierwszej sesji
Rady Gminy każde posiedzenie jest transmitowane na żywo, tak by mógł się z nimi zapoznać każdy zainteresowany.
Link do transmisji znajdzie się zarówno w naszym
portalu www.maslow.pl (http://maslow.esesja.pl/)
jak i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Po zakończeniu sesji obrady są archiwizowane,
a później dostępne do obejrzenia.
Red
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 LIV sesja Rady Gminy: Ostatnie uchwały w kadencji 2014 – 2018
Radni po raz ostatni w kadencji spotkali się w świetlicy samorządowej w Dąbrowie, która została otwarta w 2016 roku, czyli
w ciągu trwania kadencji.
W porządku obrad znalazła się informacja Komisji Ochrony
Środowiska, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa dotycząca komunalizacji działek w Barczy, Domaszowicach i Dąbrowie. Wskazane działki należą do Skarbu Państwa, a komunalizacja rozpocznie
procedurę nabycia, tak by stały się majątkiem Gminy Masłów.
Jakość powietrza
Jak podczas każdej sesji radni wprowadzili zmiany w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2018 - 2028. Dokonano aktualizacji bieżących wydatków. Wprowadzono nowe zadania. Dotyczą one montażu dwóch
zestawów stacji pomiarowych jakości powietrza wraz z wyświetlaczami. Ich lokalizacja zostanie wybrana w najbliższym czasie.
Na oświetlenie
Po rozstrzygniętym przetargu zwiększono środki na zadania
wykonania projektu oraz budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Domaszowice, Mąchocice Kapitulne, Masłów Drugi
ul. Mochocka, Ciekoty w kierunku Wilkowa, Mąchocice-Scholasteria – Brzezinki. Radni zwiększyli środki również na budowę
oświetlenia przy boisku OSP w Woli Kopcowej.
O oświadczeniach i zabytkach
Jednym z ostatnich punktów było przedstawienie analizy
oświadczeń majątkowych składanych przez radnych na koniec kadencji oraz zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2016 – 2019.

Jedno z ostatnich głosowań w minionej kadencji.

Gmina systematycznie troszy się o zabytki znajdujące się na jej terenie.
W sprawozdaniu wykazano prace związane m.in. z budową dwóch
nagrobków na mogiłach żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej na cmentarzu w Brzezinkach.
Uroczyste podsumowanie
Na zakończenie obrad podsumowano pracę VII kadencji
Rady Gminy Masłów. Wójt Tomasz Lato i Sylwester Wojtyna, przewodniczący Rady Gminy wręczyli wszystkkim radnym i sołtysom
pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności Gminy Masłów. Statuetkę otrzymał również Paweł Kmieć,
laureat konkursu Rolnik Roku organizowanego przez Echo Dnia.
WP

 Wójt złożył przysięgę, radni wybrali prezydium
Rada Gminy Masłów rozpoczęła kadencję 2018 – 2023. Wójt
Tomasz Lato po wypowiedzeniu słów przysięgi zadeklarował współpracę ze wszystkimi na rzecz dobra gminy. Radni złożyli ślubowanie
i wybrali prezydium. Przewodniczącym został Piotr Zegadło.
Za nami pierwsza sesja Rady Gminy Masłów w nowej kadencji. Po raz pierwszy była transmitowana na żywo w portalu You
Tube, a radni głosowali elektronicznie z wykorzystaniem tabletów.
Sesję zgodnie z tradycją rozpoczął najstarszy radny Stanisław Doleziński poprowadził pierwszą część obrad. Ważnym momentem

było wręczenie radnym zaświadczeń potwierdzających ich wybór.
Pamiątkowe dokumenty wręczał Andrzej Pruchnicki, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej. Chwilę później radni wypowiedzieli słowa przysięgi.
Wybory prezydium
Pierwsze głosowania nowo wybranych radnych skupiły się
wokół wyboru prezydium Rady Gminy. Nad wszystkim czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Janusz Obara, Zenon Pedrycz,

Rada Gminy Masłów kadencji 2018 – 2023 w pełnym składzie z wójtem Tomaszem Lato.
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Wojciech Haba. Radni w tajnym głosowaniu zdecydowali, że
przewodniczącym zostanie Piotr Zegadło, a stanowiska wiceprzewodniczących obejmą Andrzej Pedrycz i Ryszard Szymczuch.
Kandydatury uzyskały poparcie wszystkich radnych. W krótkim
przemówieniu Piotr Zegadło podziękował za wybór oraz zapewnił,
że będzie działał tak, by Rada Gminy była monolitem podejmującym zgodnie wszystkie decyzje.
Deklaracja pełnej współpracy
Ważnym momentem było złożenie ślubowania przez wójta Tomasza Lato. Po wypowiedzeniu słów przysięgi wójt dziękował wszystkim mieszkańcom gminy Masłów, którzy wzięli udział
w wyborach samorządowych. - Deklaruję pełną współpracę z radnymi i samorządami – mówił wójt. - Przed nami pięć lat trudnej
pracy dla nas wszystkich, będzie ona służyć rozwojowi gminy i realizacji oczekiwań mieszkańców – dodał.
Składy komisji
Na zakończenie obrad radni zatwierdzili składy komisji Rady
Gminy. Komisja Budżetu i Finansów działać będzie w składzie:
Zenon Pedrycz, Tomasz Ksel, Andrzej Pedrycz, Ryszard Filipowicz,
Piotr Zegadło, Ryszard Szymczuch. Komisja do spraw Inwestycji
w składzie Tomasz Ksel, Małgorzata Kozubek, Artur Lis, Andrzej
Kułak, Marek Dudzik, Ryszard Szymczuch, Stanisław Doleziński.
Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy
w składzie: Wojciech Haba, Artur Lis, Mateusz Fąfara, Andrzej
Pedrycz, Bernarda Komorowska. Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w składzie: Zenon Pe-

Prezydium Rady Gminy Masłów: przewodniczący Piotr Zegadło
i wiceprzewodniczący Ryszard Szymczuch i Andrzej Pedrycz.

drycz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Ryszard Filipowicz.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w składzie: Mateusz Fąfara, Wojciech Haba, Andrzej Kułak, Ryszard Szymczuch.
Dodatkowo radni wybrali delegata do Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji, którym został Stanisław Doleziński. Funkcję delegata w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
będzie pełnił Janusz Obara.
WP

 II sesja Rady Gminy Masłów: O zmianach budżetowych i podatkach
W sali samorządowej Urzędu Gminy obradowali radni podczas drugiej sesji w nowej kadencji. Za nimi pierwsze podjęte
uchwały dotyczące m.in. zmian budżetowych oraz wysokości podatków, które pozostają na tym samym poziomie.
Rada Gminy Masłów w kadencji 2018 – 2023 rozpoczęła
pracę. Radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka. Co istotne
zawiera on uwzględnione wnioski mieszkańców sołectwa w tym
temacie. Wcześniej został on wyłożony do publicznego wglądu
i poddany dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami.
O przewoźnikach
Wyrażono zgodę na zmianę w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Od tego momentu
przewoźnicy będą prowadzić działalność na podstawie pisemnego
zgłoszenia do Urzędu Gminy, natomiast szczegółowe warunki korzystania przystanku określa ustawa. Oznacza to, że zbędne stało
się podpisywanie umów szczegółowych z przewoźnikiem.
Radni podejmując uchwałę zgodzili się na zamianę działek położonych w Mąchocicach Kapitulnych. Miało to związek
z wnioskiem mieszkańców, właścicieli działek, celem poprawy
warunków zagospodarowania tych terenów. Po zamianie możliwy
stanie się dostęp działek do drogi publicznej.
O współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwalono również Roczny Program Współpracy Gminy
Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Podobnie jak w poprzednich
latach Gmina zleci organizacjom pozarządowym przygotowanie
m.in. wydarzeń kulturalnych (inicjatyw społecznych), zajęć sportowych (piłka nożna, pięściarstwo, piłka siatkowa, jazda konna, biegi
ekstremalne, spadochroniarstwo) wypoczynku letniego dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych mieszkających na terenie gminy Masłów.
Na realizację przeznaczono 191 tys. zł. Zlecenie zadań odbywać
będzie się na podstawie ogłoszonych konkursów, które zostaną
ogłoszone w pierwszym kwartale 2019 roku.

Obrady poprowadził przewodniczący Piotr Zegadło.

Podatki bez zmian
Dwie uchwały listopadowej sesji dotyczyły podatków. Radni
przyjęli uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz udzielania pomocy de minimis (dla
przedsiębiorców). Określono również wysokość stawek podatku
od środków transportowych na 2019 rok. Co ważne w tych dwóch
tematach pozostają one na tym samym poziomie, jak w roku 2018.
Zmiany budżetowe
Jak na każdej sesji radni wprowadzili niewielkie zmiany
w uchwale budżetowej. Dotyczyły one głównie przeniesienia zadań rocznych na zadania wieloletnie (trwające dwa lata). W tym
gronie znalazły się m.in. opracowanie projektów budowlanych:
uregulowanie spływu wód w Woli Kopcowej (ul. Polna, Kielecka,
Wspólna); droga wewnętrzna w Masłowie Pierwszym, zagospodarowanie terenu wokół zalewu Cedzyna, wykonawstwo termomodernizacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Masłowie
Pierwszym, Mąchociach-Scholasterii oraz Brzezinkach. W wyniku
wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt budżetowy o ok.
880 tys. zł.
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Podjęto również działania mające na celu złożenie wniosku
do Ministerstwa Sprawiedliwości celem zakupienia wozu bojowego dla OSP w Mąchocicach Kapitulnych, jednostki należącej do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Powiat przekłada realizację zadań
Zmieniono również uchwały dotyczące udzielenia wsparcia
finansowego dla Powiatu Kieleckiego. Wiąże się to z wiadomością
z Powiatu Kieleckiego dotyczącą rezygnacji z wykonania remontu
drogi powiatowej w Mąchocicach-Scholasteri z powodu budowy
sieci sanitarnej. Powiat zrezygnował z realizacji w 2018 roku wykonania odwodnienia na fragmencie drogi powiatowej w Domaszowicach w kierunku ul. Sandomierskiej. Zadanie zostanie wpi-

sane do budżetu Powiatu Kieleckiego na 2019 rok. Powiat wycofał
się również z realizacji odwodnienia pod drogą powiatową w Dolinie Marczakowej, zadanie ma się znaleźć w budżecie Powiatu
Kieleckiego na 2019 rok.
Ustalenie wynagrodzenia
Ostatnim punktem było uchwalenie wysokości wynagrodzenia wójta Gminy Masłów. Będzie ono niższe niż w poprzedniej
kadencji o 1 760 zł brutto. Powodem mniejszej stawki jest zmiana
rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
WP

Rada Gminy
oficjalnie zakończyła kadencję 2014-2018
Zakończyła się VII kadencja Rady Gminy Masłów. Przedstawiamy podsumowanie prac radnych, które zostało zaprezentowane podczas ostatniej sesji Rady Gminy.
Masłowscy radni po raz ostatni spotkali się podczas sesji zorganizowanej w świelicy samorządowej w Masłowie. Nie zabrakło
podsumowań i podziękowań. Wójt Tomasz Lato i Sylwester Wojtyna,
przewodniczący Rady Gminy wręczyli wszystkim radnym i sołtysom
pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności Gminy Masłów. Panowie podkreślali spokój i zgodę, jaka panowała wśród radnych podczas całej kadencji. Jedność radnych dała
oczekiwane efekty w postaci wielu inwestycji.
W składzie
VII kadencja Rady Gminy Masłów na lata 2014 – 2018 została
powołana w składzie - przewodniczący Rady Gminy Masłów: Sylwester Wojtyna, wiceprzewodniczący Rady Gminy Masłów: Małgorzata
Kozubek i Andrzej Pedrycz, radni: Zbigniew Bujak, Regina Chyb, Ryszard Filipowicz, Robert Fortuna, Teodora Jagiełło, Andrzej Januchta,
Mirosław Januchta, Jan Kamiński, Artur Lis, Janusz Obara, Wojciech
Piwko, Piotr Zegadło. W kwietniu 2015 roku nastąpiła zmiana w składzie osobowym Rady. W miejsce Jana Kamińskiego wybrany został
Stanisław Doleziński.
WP

W LICZBACH
W pierwszym roku VII kadencji, tj. w grudniu
2014 r. Rada Gminy obradowała na 3 posiedzeniach sesji, na których podjęto 35 uchwał.
W roku 2015 Rada Gminy obradowała na 14
posiedzeniach sesji, na których podjęto 122
uchwały. W 2016 roku Rada Gminy obradowała na 14 posiedzeniach sesji, na których
podjęto 126 uchwał. W roku 2017 Rada Gminy obradowała na 13 posiedzeniach sesji, na
których podjęto 164 uchwały. W ostatnim
roku VII kadencji, Rada Gminy obradowała na
9 posiedzeniach sesji, na których podjęto 89
uchwał.W trakcie VII Kadencji Rady Gminy
funkcjonowało 6 Stałych Komisji Rady Gminy.

Pamiątkowa fotografia uczestników ostatniej sesji VII kadencji Rady Gminy Masłów.

WEDŁUG HARMONOGRAMU
Rada Gminy pracowała w oparciu
o harmonogramy pracy oraz zgodnie z przyjętymi planami pracy
stałych Komisji Radny. W związku
z pilną potrzebą podjęcia uchwał,
harmonogram prac w nieznacznym stopniu ulegał zmianom, co
skutkowało nadzwyczajnymi posiedzeniami Rady, odpowiednio:
w 2014 roku – jedna sesja, w 2015
roku – jedna sesja, w 2016 roku –
dwie sesje, w 2017 r. – dwie sesje
i w 2018 r. – jedna sesja.
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Ośrodek zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych
już wyremontowany
Remont ośrodka zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych był wykonany w ramach termomodernizacji - największej inwestycji na terenie gminy Masłów, która objęła też szkoły w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii.
W ośrodku zostały wykonane instalacje: CO, elektryczna i sanitarna, zamontowano nowe grzejniki, wymieniono również stolarkę okienną i drzwiową. Budynek został docieplony i wykonano
nową elewację. W celu ułatwienia dostępu pacjentom poszerzono
schody, zamontowano platformę dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo został zagospodarowany teren wokół ośrodka.
Teraz budynek nie tylko cieszy pięknym wyglądem, ale przede
wszystkim jest bardziej funkcjonalny i dostosowany do potrzeb
mieszkańców.
Inwestycja została zrealizowana w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
Pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z działania 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszt wykonanej termomodernizacji to 329 tys., z czego dofinansowanie to
ponad 150 tys. zł.
IK

Tak prezentuje się ośrodek po termomodernizacji.

Chodniki już zaprojektowane

Projekty na wykonanie chodników są już gotowe
i czekają na realizację
Do Urzędu Gminy wpłynęły kolejne projekty chodników,
które będą wykonywane w sołectwach gminy Masłów. Są już
gotowe projekty chodnika w Woli Kopcowej od ulicy Kieleckiej w kierunku Domaszowic na drodze powiatowej 0312T
oraz przy ul. Letniskowej (droga gminna), chodnika w Mąchociach-Scholasterii wzdłuż drogi powiatowej oraz budowy drogi
z chodnikiem przy łączniku w Mąchociach Górnych, ul. Floria-

na. Wszystkie dokumenty projektowe zgromadzono również
w inwestycji dotyczącej przebudowy drogi wewnętrznej do
Lubrzanki w Mąchocicach Kapitulnych. W trakcie projektowania jest chodnik wzdłuż Mąchocic Górnych oraz Podklonówki
przy drogach powiatowych.
WP

Most w Barczy już po przebudowie
Remont mostu w Barczy oznacza nie tylko bezpieczeństwo, ale też lepszą komunikację. Właśnie nastąpił odbiór
techniczny inwestycji realizowanej wspólnie przez cztery samorządy: gminy Masłów i Łączna oraz powiaty kielecki
i skarżyski.
Most w Barczy w gminie Masłów od lat wymagał remontu.
Jego pokonanie sprawiało trudność kierowcom, bo był po prostu za wąski. Większe samochody, czy autobusy nie mogły nim
przejechać. Współpraca pomiędzy czterema samorządami dała
oczekiwany efekt. Gminy Masłów i Łączna oraz powiaty kielecki
i skarżyski wspólnie dołożyły pieniądze na tę inwestycję. Każdy
przeznaczył na to po 50 tys. zł.
Przebudowany most już od kilku tygodni cieszy mieszkańców
gminy Masłów i Łączna, którzy często z niego korzystają. Takie
działania jak most w Barczy w najlepszy sposób definiują samorządową współpracę na rzecz naszej społeczności. Most więc łączy nie tylko fizycznie, ale i symbolicznie – zaznacza wójt Tomasz
Lato.
WP
Most do użytku oddano poprzez symboliczne przecięcie wstęgi.
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Umowa na nowe odcinki oświetlenia podpisana
W Urzędzie Gminy wójt Tomasz Lato i Bartosz Bukowski działający w imieniu firmy Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „ELEKTROINSTALATOR” z Bodzentyna - wykonawca podpisali umowę na budowę 7 odcinków oświetlenia.
Inwestycja obejmuje dwa zadania i jest kontynuacją działań
wielkiej inwestycji wymiany oświetlenia gminnego na LEDowe,
które możliwe było dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach ZIT KOF.
W ramach pierwszego zadania zostanie wykonana:
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Mąchocice Scholasteria – Brzezinki, zakres rzeczowy projektu: zabudowa opraw oświetleniowych LED 59W - szt. 18, zabudowa
słupów oświetleniowych - szt. 18
- budowa oświetlenia terenu świetlicy samorządowej w Dąbrowie, zakres rzeczowy projektu: zabudowa opraw oświetleniowych LED 39W- szt. 4, zabudowa słupów oświetleniowych
parkowych - szt. 4, zabudowa skrzynki sterowania oświetleniem - szt. 1, zabudowa skrzynki technicznej - szt.1, przestawienie słupa linii nn - szt. 1, ponowne wpięcie przyłącza kablowego na słup - szt. 1
- budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc.
Ciekoty w kierunku Wilkowa, zakres rzeczowy projektu: zabudowa opraw oświetleniowych LED 59W - szt. 13, zabudowa
słupów oświetleniowych - szt. 7.
Zadanie drugie obejmuje:
- budowę oświetlenia ulicznego w Domaszowicach od skrzyżowania z ulicą Sandomierską w kierunku Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni na terenie Domaszowic, zakres rzeczowy
projektu: zabudowa opraw oświetleniowych LED 59W - szt. 6,
zabudowa słupów oświetleniowych - szt. 6
- budowę oświetlenia ulicznego w msc. Mąchocice Kapitulne
przy przystanku autobusowym, zakres rzeczowy projektu: zabudowa opraw oświetleniowych LED 59W - szt. 7, zabudowa
słupów oświetleniowych - szt. 7, zabudowa skrzynki oświetleniowej - szt. 1

Wójt Tomasz Lato i Bartosz Bukowski
podpisali umowę.

- budowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc.
Masłów Drugi ul. Mochocka, zakres rzeczowy projektu: zabudowa opraw oświetleniowych LED 59W - szt. 7, zabudowa słupów oświetleniowych- szt. 2
- budowę oświetlenia placu i boiska przy OSP w Woli Kopcowej, zakres rzeczowy projektu: zabudowa opraw oświetleniowych LED 59W - szt. 2, zabudowa słupów oświetleniowych
parkowych - szt. 8, zabudowa opraw meta halogenowych
250W - szt. 8
Łączna kwota inwestycji wynosi 360 992,78 zł, termin zakończenia robót 30 dni od podpisania umowy.
Red

„Samorządowy Lider Edukacji” 2018 dla gminy Masłów
Gmina Masłów znalazła się w gronie wyróżnionych certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”. Uroczystość odbyła się w Auli Nowodworskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W Gali Finałowej Konkursu, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wzięło udział ponad 150 liderów samorządowych z całej Polski – prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów. Gminę Masłów
reprezentowała wicewójt Monika Dolezińska-Włodarczyk. Program „Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i wartościowych projektów
certyfikacyjnych w Polsce.

Certyfikat potwierdza,
że Gmina Masłów prowadzi
lokalną politykę oświatową w sposób efektywny, nowoczesny, skuteczny,
w oparciu o najwyższe standardy jakościowe. Wynik akredytacji w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” dowodzi, że
Gmina Masłów znalazła się w elitarnym
gronie polskich JST, które zadania
edukacyjne traktują priorytetowo.

EFEKTYWNA EDUKACJA W GMINIE MASŁÓW
Certyfikaty i statuetki przyznane za osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem wręczyli prof. dr hab. Krzysztof Czekaj
Certyfikat odebrała
z Komisji Certyfikacyjnej oraz Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Funwicewójt
dacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Gmina Masłów otrzymała zaszczytny certyfikat, który został przyznany
Monika Dolezińska
w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji
-Włodarczyk.
Gmin, Powiatów i Samorządowych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” 2018, a oceny dokonała Komisja Ekspertów reprezentujących środowiska naukowe.
Red
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Pracownia edukacji
ekologiczno-przyrodniczej już działa
W Mąchocicach Kapitulnych podczas lekcji przyrody uczniowie korzystają z przyrządów otrzymanych w ramach
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Szkoła z programu dla gmin województwa świętokrzyskiego
w ramach projektu pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej” otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 tys. złotych, z którego zostały zakupione m.in. pomoce
naukowe do badania powietrza, wody i gleby, odczynniki chemiczne, mierniki promieniowania UV, stacja pogody i mikroskopy.
Projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych uczniów i jak mówi Aneta Januchta, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, jest zalążkiem
do utworzenia kompletnie wyposażonej, nowoczesnej pracowni ekologiczno-przyrodniczej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Na
modernizację oraz doposażenie pracowni planowane jest dalsze
pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym tygodniu zostanie
złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.
Red

Projekt ma na celu podniesienie świadomości
ekologicznej najmłodszych uczniów.

Trwa budowa kanalizacji w przełomie Lubrzanki
W bardzo dobrym tempie idą prace związane z budową pierwszego odcinka kanalizacji, który daje początek do wielkiej inwestycji, jaką jest budowa sieci kanalizacyjnej w północnej części gminy Masłów.

wykopem, co ma znacznie usprawnić prace. Wykopy otwarte prowadzone są jednak w miejscach studzienek i istniejącego uzbrojenia podziemnego – informuje Stanisław Karyś, właściciel firmy
wykonującej prace.
Później czas na ścieżkę
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji zostanie wykonaRozpoczęła się budowa kanalizacji sanine 1,2 km kanału tłocznego. - Wykonawca zapewnia
tarnej w Mąchocicach Kapitulnych wzdłuż
Co w planach?
nas, że pierwszy etap zakończy się już przed Bodrogi powiatowej pod nazwą „Przełom
W ramach inwestycji realizoważym Narodzeniem, a tempo prac i sprzyjająca
Lubrzanki i enklawy Ameliówka”. Ponej przez Wodociągi Kieleckie skanalipogoda mogą być przesłankami, że termin
stępowanie przetargowe zostało rozzowane zostaną: Barcza, Brzezinki, Ciekoty,
zostanie dotrzymany bez żadnych opóźnień
strzygnięte przez Wodociągi KielecDolina Marczakowa - Łąki, Mąchocice-Scho– informuje wójt Tomasz Lato. - Po zakońkie, a wykonawcą sieci jest Zakład
lasteria, Masłów Drugi – Nademłyn. Co ważne
czeniu prac przy kanale ruszamy z budooprócz kanalizacji projekt zakłada również budowę
Usługowy Wodno-Kanalizacyjny
wą ścieżki rowerowej, która będzie biegła
trzech
odcinków
sieci
wodociągowej
w
Wiśniówce,
CO i gaz, Stanisław Karyś. Wartość
Masłowie Pierwszym/Dąbrowie oraz Mąchocicach
wzdłuż przełomu Lubrzanki. Firma, która
tego zadania to 1 mln 168,5 tys. zł.
Kapitulnych/Ameliówce.
zajmie
się tą inwestycją została wyłoniona
Pierwsze efekty
Całkowity koszt projektu wynosi aż 87 mln zł,
w
przetargu
i czeka na oddanie terenu – doZastosowaliśmy metodę przez czego nieco ponad 40 mln zł przewidzianych
daje.
wiertu sterowanego, oznacza to, że
do inwestycji na terenie gminy Masłów.
WP
kanał nie jest budowany tradycyjnym
Powstanie 35,3 km nowej sieci
kanalizacyjnej i 2,7 km sieci
wodociągowej.

W ramach inwestycji zostanie wykonane 1,2 km kanału tłocznego.
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Umowa ma zagospodarowanie terenu wokół Zalewu
Cedzyna na terenie Gminy Masłów podpisana
4 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Masłów wójt Tomasz Lato, Małgorzata
Kumór, skarbnik oraz Cezary Wojtczak z
ramienia wykonawcy – Zakładu Remontowo Budowlanego „Wojtczak” z Woli Kopcowej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa:
6 „Rozwój miast” (PI 6 d) Działanie: 6.3
„Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” podpisali
umowę na zagospodarowanie terenu wokół
Zalewu Cedzyna.
Przedmiotem umowy jest budowa
ciągu komunikacyjnego wzdłuż brzegów
Zalewu Cedzyna obejmującego m.in.:
ścieżkę rowerową, ścieżkę spacerową,
oświetlenie, elementy małej architektury
(tablica informacyjna, ławy drewniane,
kosze na śmieci), stanowiska obserwacyjne bioróżnorodności roślinnej i zwierzęcej w postaci altan, ścieżki nadrzewne do
obserwacji ptaków, trasę edukacyjną dla
dzieci, zaplecze sanitarne. Umowa opiewa
na łączną kwotę 2 658 035, 73 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to lipiec
przyszłego roku.

Umowę podpisali wójt Tomasz Lato,
skarbnik, Małgorzata Kumór i Cezary Wojtczak

Parking w projektowaniu
Trwa projektowanie nowego parkingu przed Urzędem Gminy.
Prace przy jego wykonaniu ruszą
w przyszłym roku.
Budowa parkingu przy masłowskim
Urzędzie Gminy coraz bliżej. Rozstrzygnięto
już przetarg na jego zaprojektowanie. Nowe
miejsca parkingowe posłużą nie tylko petentom, ale również nauczycielom szkoły podstawowej oraz rodzicom odwożącym i od-

bierającym swoje dzieci. Będzie to również
znaczne ułatwienie dla osób korzystających
z hali sportowej.
Na placu przed Urzędem Gminy powstanie parking na blisko 60 samochodów.
Plac zabaw zostanie przeniesiony do centrum Masłowa, tak by bezpiecznie mogły
z niego korzystać dzieci. Zaplanowano
również miejsca dla niepełnosprawnych
oraz tych, którzy do urzędu przyjadą na
rowerach. W projekcie znalazło się tez spe-

cjalne miejsce do parkowania dla autobusów. Nowością ma być interaktywny słup
oświetleniowy, który stanie obok miejsca,
gdzie będzie można np. wypełnić niezbędne dokumenty.
Do końca roku projektant przedstawi
w Urzędzie Gminy efekty swojej pracy.
Zimą zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych. A prace przy
budowie ruszą w przyszłym roku.
WP

Laury Michała Anioła
za wkład w rozwój gminnej oświaty
Wójt Tomasz Lato oraz dyrektorzy szkół Aneta Januchta i Marcin Gawron znaleźli się w gronie nagrodzonych tytułem
Laur Michała Anioła przyznawanym za współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Laureatów wyróżnień ogłoszono podczas Kongresu Edukacji Przyszłości, który odbył się w Centrum Kongresowym Targów
Kielce z udziałem pedagogów i samorządowców z całego województwa świętokrzyskiego.
Laur Michała Anioła przyznano wójtowi Tomaszowi Lato
w kategorii samorządowcy za bardzo dobrą współpracę oraz aktywny udział nauczycieli w kursach i szkoleniach organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Kielcach, w roku szkolnym 2017/2018. Tytuł trafił również
dwóch dyrektorów szkół z terenu naszej gminy. Za owocną
i wieloletnią współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach nagrody te otrzymali: Aneta
Januchta – dyrektor SP im. Marii Skłodowskie-Curie w Mąchocicach Kapitulnych oraz Marcin Gawron – dyrektor SP im. Jana
Pawła II w Masłowie.
WP
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„Agronomówka”
wyremontowana
Budynek dawnej “Agronomówki” po termomodernizacji już gotowy. Zakończyły się prace remontowe.
Remont obejmował docieplenie elewacji, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski wokół budynku, instalacji odgromowej oraz wymianę elementów pokrycia dachowego.
Prace kosztowały niemal 110 tysięcy złotych i zostały pokryte ze
środków budżetu Gminy. Przez lata w budynku “Agronomówki”
w Mąchocicach Kapitulnych prowadzono działalność weterynaryjną. Obecnie czeka on na zagospodarowanie, a Gmina dysponuje
ofertą na wynajem pomieszczeń.
WP

Doposażenie siłowni
w Brzezinkach
Kilka tygodni temu siłownia działająca w budynku
Szkoły Podstawowej w Brzezinkach doposażona została w nowy sprzęt.
Siłownia w Brzezinkach tętni życiem i jest miejscem, w którym spotykają się mieszkańcy gminy Masłów dbający o kondycję
fizyczną. W ostatnich tygodniach do siłowni trafiły 4 nowe urządzenia oraz 16 obciążeń olimpijskich o wadze od 2,5 kg do 25 kg.
Zakup w wysokości 13 tys. został sfinansowany z funduszu sołeckiego na rok 2018 dla sołectwa Brzezinki.

Nowe pracownie już cieszą uczniów
W szkołach w Masłowie Pierwszym oraz w Mąchociach-Scholasterii powstały po dwie pracownie: matematyczno–informatyczna i przyrodnicza. Każda z placówek została doposażona w identyczne sprzęty oraz pomoce dydaktyczne.
W nowym roku szkolnym uczniowie ze szkół w Masłowie
Pierwszym oraz w Mąchocicach-Scholasterii mogą korzystać z nowych pracowni. Od podstaw zostały stworzone i wyposażone
nowe sale matematyczno–informatyczna i przyrodnicza. Po dwie
w każdej ze szkół.
Co w pracowniach?
W nowych pracowniach matematyczno-informatycznych
znalazło się m.in. 25 laptopów z pełnym oprogramowaniem, tablica smart z oprogramowaniem, zestawy do nauki m.in. bryły matematyczne, przybory tablicowe, wagi matematyczne. Pracownie
przyrodnicze zostały wyposażone m.in. w mikroskopy, mapy, globusy, plansze edukacyjne, lornetki, duże lupy, kwasomierze. Na
lekcjach chemii będzie można skorzystać m.in. z odczynników
i chemikaliów, kolb i lejków. Dodatkowo każda z pracowni została
wyposażona w nowe meble.
Uczniowie mogą przeprowadzać ciekawe doświadczenia.

Podczas lekcji wykorzystywane są zakupione pomoce.

Najlepsze na rynku
Nowoczesne pomoce naukowe na pewno przyczynią się do
wzrostu jakości kształcenia w naszych szkołach. Uczniowie otrzymali możliwość nauki przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych,
które są obecnie najlepsze na rynku edukacyjnym – mówi wójt Tomasz Lato.
Wszystko było to możliwe dzięki dodatkowym pieniądzom.
Gmina Masłów otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 7.4 Rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn.
„Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej
w Gminie Masłów”.
WP
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Podwójny sukces Golicy

Grupa Artystyczna Golica
zwycięzcą III Przeglądu Pieśni Patriotycznych
W Bodzentynie odbył się III Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych, naszą gminę reprezentowała Grupa Artystyczna Golica, która zdobyła pierwsze
miejsce w kategorii dorośli – zespoły.
To jednak nie jedyny sukces, bo Marek
Stępień członek Grupy Artystycznej Golica zajął pierwsze miejsce w kategorii
dorośli - soliści. To wielkie wyróżnienie
dla naszego zespołu, w konkursie brało
udział 38 różnych podmiotów wykonawczych z powiatu kieleckiego.
Red

Golica wyśpiewała sukces w Bodzentynie.

Wójt nagrodził dyrektorów i nauczycieli
Dziewięcioro nauczycieli odebrało Nagrodę Wójta
Gminy Masłów podczas uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, która odbyła się w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Już po raz ósmy odbyło się gminne świętowanie Dnia Edukacji Narodowej, na które zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele
pracujący w gminie Masłów. Organizatorem wydarzenia było Centrum Usług Wspólnych na czele z kierownik Ireną Kunderą, która
poprowadziła uroczystość.
WIELE OŚWIATOWYCH DZIAŁAŃ
Wójt Tomasz Lato składając życzenie pedagogom i pracownikom obsługi szkół zwracał uwagę nie tylko na ich zaangażowanie przekładające się zarówno na wyniki w nauce jak i współpracę
z rodzicami. Był to też dobry czas na podsumowanie czterech lat
mijającej kadencji, która zapisze się w gminnej oświacie jako pełna
działań, na rzecz poprawy jakości kształcenia. To m.in. termomodernizacje szkół w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii czy budowa boisk przy tych placówkach, doposażanie placówek
w nowoczesne sprzęty. Wszystko to m.in. dzięki pozyskanym środkom unijnym.
W GRONIE NAGRODZONYCH
Najważniejszym punktem było wręczenie nagród. Otrzymali je dyrektorzy wszystkich szkół: Joanna Broniek, Janina Dyamentowska, Aneta Januchta, Marcin Gawron, Zbigniew Długosz.
Wyróżnienia powędrowały również do szkolnych pedagogów:
Marzeny Szczypały i Joanny Nogaj. Dziewięcioro nauczycieli
otrzymało doroczne Nagrody Wójta Gminy Masłów. Ich laureaci
zostali wskazani przez dyrektorów szkół. W tym gronie znaleźli
się: Jadwiga Olesiejuk (Brzeziniki), Beata Adydan, Joanna Januchta
(Mąchocice-Scholasteria), Ewa Stachura, Barbara Śledzik (Mąchocice Kapitulne), Anna Kalwat-Kulińska, Paweł Doleziński, Mariusz
Wiktorowski (Masłów Pierwszy), Mariola Jugo (Wola Kopcowa).
ARTYSTYCZNE PREZENTY
W części artystycznej wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
którą po raz pierwszy publicznie poprowadził Arkadiusz Kasperek,
nowy kapelmistrz. Młodzi muzycy zaprezentowali repertuar złożony m.in. ze znanych przebojów muzyki rozrywkowej, czym podbili publiczność, która wyraźnie domagała się bisów. Niespodzianką

Nagrodzeni nauczyciele pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Nagrodzeni dyrektorzy z wójtem Tomaszem Lato.

był występ Wiesławy Zielińskiej, emerytowanej pedagog ze szkoły
w Masłowie Pierwszym, która a capella zaśpiewała dwie piosenki.
Na finał zaprezentowały się młode talenty. Nadia Michta zagrała na skrzypcach z akompaniamentem Michała Kopcia, Sandra
Nowakowska zagrała na trąbce, a zaśpiewała Michalina Cedro.
Pod części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.
WP
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
Czas płynie nieubłaganie. Pomału kończą się uroczystości związane z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski
i 100 powstania Parafii Masłów. W przyszłym roku będzie 80 rocznica wybuchu II wojny światowej i 210 rocznica początków kształtowania się na wsi dawnego zaboru rosyjskiego, systemu gminnego wraz z jego samorządem. Niezmiernie ważną będzie 200-setna
rocznica powstania 15 V 1819 roku z inicjatywy ks. Bernarda Binkowskiego, szkoły elementarnej w Masłowie. Będziemy o tym pisać na
naszych stronach.
Sięgnijmy jeszcze raz do rękopisu Pana Edwarda Majcherczyka (1929 – 2018), który opisuje po latach tragedię wojny widzianą
oczami chłopca.
Były to lata terroru, walki, męczeństwa
i braterstwa jednych a słabości i nikczemności drugich, pacyfikacji wsi przez Niemców,
a pod koniec wojny i przez Kałmuków (Kałmucy są ludem mongolskim ze stepów nadwołżańskich, wyznającym buddyzm. Niscy,
krępi o skośnych oczach i ciemnej karnacji
określani byli jako ,,czarni” – P.O.) , którzy
przeszli na ich stronę na froncie wschodnim.
Mordowano ludzi w sposób bestialsko-azjatycki. Tak było w Krajnie, tak było
i w Marczakowym Dole, gdzie pod koniec
wojny w lecie 1944 roku okrutną śmiercią
wymordowano całą rodzinę Nowakowskich.
Taką sama śmiercią w tym czasie zginął partyzant z Masłowa II, którego nazwiska nie pamiętam. Męczono go przez kilka
dni w nieistniejącym już domu ludowym na
Starej Wsi w Masłowie. W końcu Kałmuk
wziął go na arkan (popularne lasso, sznur
lub rzemień z ruchomą pętlą, używany do
chwytania zwierząt i ludzi przez ludy pasterskie i koczownicze - P.O.) dogorywającego
a może już zmarłego i kłusując zawlókł go
za koniem na Klonówkę i porzucił na polu
Ksela „Brody” na wysokości kamiennego
krzyża (krzyż z piaskowca przy drodze do
Brzezinek ufundował Adam Tutaj w latach
1925 – 1926 – P.O.), stojącego przy drodze
na Nademłynie.
Terror wprowadzili już gestapowcy towarzyszący na motocyklach wkraczającym
oddziałom niemieckim (Masłów i okolicę
Niemcy zajęli 6 – 7 IX 1939 roku – P.O.).
Dokonywali oni tu i ówdzie pojedynczych
zabójstw pod byle pretekstem. Chodziło
o sparaliżowanie jakichkolwiek myśli o oporze ludności miejscowej.
Tak zginął syn mojej stryjnej Kmiecik
z domu Królszczanka, Staszek, bo z grupą chłopców-nastolatków przyglądał się
wkraczającym oddziałom niemieckim na
Oboźnej Drodze. Nikt im nie powiedział,
że tego robić nie wolno. Żołnierze obojętnie reagowali na gapiących się. Ale innego
zdania był gestapowiec. Zatrzymał motocykl, gestem i krzykiem przywołał do siebie
stojących przy płocie chłopców. Miejscowi
chłopcy zamiast podejść do Niemca uciekli w podwórze, ale Staszek - mieszkaniec
Kielc, śmiało podszedł do niego. Gestapowiec coś krzycząc wyciągnął pistolet. Matkę patrzącą przez okno chałupy coś tknęło.
Rzuciła się do drzwi. Nim wybiegła, padł
strzał. Na poboczu drogi leżało jeszcze
drgające ciało Staszka – jej syna, a sprawca w tumanach kurzu ruszył z miejsca. Powiało grozą. Kobiety wyrzuciły z domów

wszystko to, co przypominało oporządzenie
wojskowe: hełmy strażackie, toporki, pasy i
mundury. Oporządzenie strażackie naszego
sąsiada Ksela Piotra wyrzucone leżało i gniło
w Przedeślanym Dole przez dość długi czas
zanim się nie rozpadło i przestało przypominać cokolwiek.
O tragedii stryjnej Królszczanki dowiedzieliśmy się, gdy po kilku dniach pobytu na
Nademłyniu – uciekliśmy tam po zbombardowaniu lotniska w Masłowie – zastaliśmy
ją rozpaczającą pod jabłonką (papierówką)
w naszym sadzie.
Klęczała. Przed nią leżały rękawiczki
Staszka, którego właśnie pochowała na masłowskim cmentarzu. Darła gołymi rękoma
murawę. Szloch, płacz, jęki. Tego widoku
nigdy nie zapomnę.
Stryjna miała jeszcze dwóch synów:
Władka i Janka. Nakazała im: „Macie się
mścić na Niemcach za niewinnie przelaną
krew waszego brata, a mojego syna. To wam
nakazuję jako matka!
I się mścili. Nie oszczędzali się. Brali
udział w wielu zuchwałych akcjach przeciwko Niemcom, zwłaszcza Władek. Władek
Królszczak-Kmiecik to sławny partyzant kielecki. Przeżył wojnę. Zmarł kilka lat po niej.
Jego brat Janek jeszcze wtedy żył. Za okupacji niemieckiej często chodził w mundurze
Feldgendarmerie z „blachą” (był to blaszany
ryngraf – P.O.) na piersiach. Gdy go pierwszy
raz spotkałem w takim przebraniu, to go nie
poznałem. Idzie jakiś szkop i tyle. Dopiero
gdy się do mnie odezwał, wszystko stało się
jasne. Bywał często na Starej Wsi. Miał tu
dużo znajomych, no i krewnych jak my.
Gdy Władek zaglądnął do nas, to ja
wdrapywałem się na wysoką gruszę i obserwowałem, czy nie zbliża się jakiś pojazd
do nas. Tadek (Tadeusz Majcherczyk ps.
Komar, był bratem autora rękopisu, przygotował 12 VII 1944 roku, bez strat własnych,
rozbrojenie 20 Niemców z obstawy lotniska
– P.O.) zaś ubezpieczał na dole. Czuwał,
czy nie wałęsa się jakiś Niemiec lub jakaś
inna podejrzana osoba.
Były i inne wydarzenia na Starej Wsi,
które szczęśliwie się zakończyły zamiast
wsypy. Działało tu AK (Armia Krajowa to
najliczniejsza formacja zbrojna działająca
w okupowanej Polsce – P.O.) Krótkofalówką wysyłano meldunki do Londynu. Brat był
w obstawie tej radiostacji. Pewnego dnia
po wysłaniu meldunku, krótkofalówkę zakopał w zapolu naszej stodoły pod sianem.
Gdy ona tam była, w podwórze i do stodoły
wjechał Niemiec drabiniastym wozem. Wi-

dłami zaczął nakładać siano na swój wóz.
Każde kolejne widły siana zbliżały do ukrytej radiostacji. Sytuacja stawała się napięta.
Nagle Niemiec uznał, że na wozie ma już
wystarczająco dużo siana i zaniechał dalszego jego ładowania. A mogło być inaczej.
Ze względu na obecność załogi niemieckiej na lotnisku był obowiązek zaciemniania okien - przed zapaleniem światła
w domu. Pewnego wieczoru nagle pojawiło się kilku uzbrojonych żołnierzy w naszej
chałupie, bo zaciemnienie było kiepskie.
Przeświecało. Grozili, że następnym razem,
jeśli tego nie poprawimy, to wrzucą granat. Przypadkowo była u nas ciotka Józefa,
a w jej chałupie, ostatniej w naszym dziesiątku, biwakowali wtedy partyzanci. Chyłkiem
wycofała się do sieni i biegiem do swego
domu. Dobiega i widzi, że dom jest pełen
światła, a broń leży na stole. Niemcy chodzą
po chałupach! I zgasiła światło. Partyzanci
zalegli w koniczynie za stodołą. Niemcy zaś
widząc, że nie ma żadnego światła, zawrócili.
Łącznicy niemieccy pracujący na lotnisku masłowskim dobrze wiedzieli, że w pobliżu nich działa „bandycka radiostacja”
(była to radiostacja nr 48 obwodu Kielce,
a działała głównie w podobwodzie Bodzentyn, do której należała placówka Dąbrowa ps
,,Skała” – P.O.). Mogli przecież dostać się do
częstotliwości, na której ona pracowała. Ale
pracowała tak blisko, że peleng (urządzenie
to zwane namiernikiem służy do określania
pozycji danego obiektu – P.O.) wskazywał
na ich własną. Postanowili z tym skończyć.
Po Starej Wsi zaczęło krążyć kilka wozów pelengacyjnych. Im więcej tych wozów
odpowiednio rozmieszczonych w terenie,
tym precyzyjniejsze ustalenie miejsca, skąd
ta radiostacja nadaje. Sieć, gęsta sieć została
przez nich zarzucona. Czekali tylko, kiedy ta
„bandycka” radiostacja odezwie się znowu.
I udałby się ich zamiar, gdyby nie gadatliwość podpitego Niemca, który w chałupie
Pabisa Ludwika ogłaszał sukces, który miał
dopiero nastąpić, a którego jeszcze nie było.
Była to tylko kwestią paru godzin. Ale bardzo
cennych dla podziemia i je wykorzystano.
Zlikwidowano punkt nadawania na
Starej Wsi w Masłowie a krótkofalówkę
przewieziono do odległej miejscowości. Po
Starej Wsi przestały krążyć wozy pelengacyjne. „Zwierzyna” wymknęła się im. A tak byli
bliscy sukcesu, gdyby nie gadatliwość ich
rodaka.
Całość opracował
Piotr Olszewski
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
działa w Masłowie od roku
Podczas jubileuszowego spotkania świętowano w Masłowie pierwsze urodziny Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
Minął rok od utworzenia w Masłowie UTW, który powstał
z inicjatywy wójta Tomasza Lato i Krystyny Nowakowskiej, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach wspieranych przez zarząd Stowarzyszenia Wspólnie Dla Tradycji na czele z prezes Zofią Kowalczewską.
Bez nudy
Przez ostatnich 12 miesięcy seniorzy nie mieli czasu na nudę.
Organizowano mnóstwo spotkań i wyjazdów. Chętnych nie brakowało zarówno na naukę języka angielskiego, obsługi komputera
jak i zajęcia w grupie teatralnej. Odbywały się spotkania ze specjalistami od zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej czy ziołolecznictwa. Zajęcia były dofinansowane z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Wielkim powodzeniem cieszyły się też
wyjazdy na basen oraz do teatrów w Kielcach i Warszawie. We
wrześniu gmina Masłów była gospodarzem spotkania UTW działających w powiecie kieleckim. Ponad 300 seniorów bawiło się
wówczas na Żeromszczyźnie w Ciekotach wraz z DJ Wiką.
Ze wsparciem
Gościem specjalnym spotkania, które zorganizowano w Masłowie była wicemarszałek Renata Janik, od początku wspierająca

Gościem spotkania była wicemarszałek Renata Janik.

powstanie UTW i kibicująca wszystkim podejmowanym inicjatywom. Nie obyło się więc bez podziękowań i dobrych słów. Pierwszy jubileusz połączono z zabawą andrzejkową, w czasie której
wystąpiła Michalina Cedro, utytułowana wokalistka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie.
WP

Domaszowianki najlepsze!

Grupa Domaszowianki wygrała w plebiscycie
„Gospodynie i Gospodarze Wiejscy 2018 Roku”
Finał konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski
w Kielcach, Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki, Targi Kielce oraz
Echo Dnia odbył się w hali Targów Kielce.

W tym roku zaszczytny tytuł „Gospodynie i Gospodarze Wiejscy 2018 Roku”
w województwie świętokrzyskim został
przyznany przez Kapitułę Konkursową Zespołowi Śpiewaczemu Domaszowianki
z terenu gminy Masłów. Jednocześnie ze-

Domaszowianki wygrały plebiscyt i zaśpiewały na scenie podczas uroczystej gali.

spół zajął 1 miejsce w powiecie kieleckim.
Laury na scenie odbierał kierownik zespołu
Edward Papież.
Po uroczystej gali wręczenia nagród
odbył się wspaniały bankiet i wspólna zabawa przy rytmach muzyki ludowej. Jako
pierwsi na scenie wystąpili tegoroczni laureaci - Zespół Domaszowianki.
SUKCES W WODZISŁAWIU
To był początek dobrej passy zespołu.
Kilka tygodni później odbyły się 37. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem w Wodzisławskim Centrum Kultury w Wodzisławiu
Śląskim Zespół Domaszowianki zdobył
I miejsce w kategorii Ludowych Form Teatralnych za obrzęd „Zielarka”. Zespół
otrzymał również nagrodę specjalną Ireny Sauer za krzewienie i podtrzymywanie
gwary ludowej.
W drodze powrotnej zespół odwiedził
dom rodzinny św. Jana Pawła II w Wadowicach, gdzie nie mogło zabraknąć degustacji papieskich kremówek oraz Sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Red
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Z Dworku Żeromskich (17)

PORTRETY DZIADKÓW
„PO MIECZU”
Wiszą w pokoju jadalno-gościnnym
na dobrym ekspozycyjnie miejscu.
Są nieduże, w stylowych owalnych
ramach: babcia Klara blondwłosa,
w lekkim koronkowym, białym czepcu, ciemnej sukni z brukselskimi forbotami przy szyi, szalu zarzuconym
na prawe ramię; dziadek Józef z bokobrodami, bujną czupryną, w brązowym surducie z suto marszczonymi, bufiastymi rękawami.
Wykonane z pewną dozą fantazji, na
płótnie, w 2011 roku przez Jerzego
Zapałę (brata mojego męża, biegłego w technikach reprodukcyjnych
i bardzo pomocnego przy wszelkich
moich pracach z tej dziedziny),
na podstawie książkowych
szarobiałych, lichych fotografii,
zamieszczonych
w publikacji Stanisława
Piołun-Noyszewskiego,
zatytułowanej „Stefan
Żeromski. Dom, dzieciństwo i młodość”,
wydanej w 1928 roku.
Pod tamtymi zdjęciami
Noyszewski podaje, że
rzeczywiste wizerunki to
były „miniatury A. Wilczyńskiego”. Najstaranniejsze poszukiwania owego Wilczyńskiego w spisach malarzy, rejestrach,
opracowaniach słownikowych nie
przyniosły pożądanej wiedzy. Przypuszczam, że mamy do czynienia
z dziełami jakiegoś prowincjonalnego
uzdolnionego amatora z okolicy Mokrska, Kotlic czy Sobkowa.
Dziś trudno dociec, co się stało
z owymi miniaturami. Nie ma ich
w muzeum w Nałęczowie ani w willi
„Świt” w Konstancinie. Niewiele na
ich temat potrafiła mi powiedzieć
córka pisarza Monika Żeromska
i inni potomkowie rodziny, gdy przed
laty pytałam. Dobrze, że zachowały
się choć wspomniane reprodukcje…
Co wiemy o dziadkach pisarza? On:
Józef zwany też Józefatem, urodzony
w Drzewicy w 1783 roku jak trzecie
dziecko Róży z Sawickich i Jana Żerom-

skich herbu Jelita. Ona: Klara z Kłodnickich herbu Sas, z Zarzecza nad Sanem. Podobno poznali się w Zarzeczu,
spotykali w Krakowie. Ślub odbył się
w 1810 roku w Jarosławiu. Ich dorosłe
życie to były kolejne dzierżawy magnackich majątków ziemskich. W latach 1810 – 1816 arendowali Kluczyce
w ówczesnej gminie Secemin w parafii Dzierzgów. Tam w 1811 roku
urodził się pierwszy syn Teofil i córki:
Magdalena w 1813 i Ludwika w 1814.
Od 1816 do 1818 roku dziadowie pisarza dzierżawili dobra Krasocin i tu
na świat w 1816 przyszła córka Jó-

zefata. Następnie od 1818 do 1824
roku gospodarowali w Lasochowie
przynależnym do gminy Małogoszcz
i parafii Kozłów. Tu w 1819 urodził się
Wincenty (ojciec Stefana Żeromskiego) i w 1824 najmłodsza córka Matylda. Na marginesie muszę dodać, że
konterfekty sióstr pana Wincentego –
ciotek Stefana: Ludwiki, Józefaty i Matyldy prezentujemy też na ścianach
w ciekockim dworku. W latach 1824 –
1827 Klara i Józefat podpisali umowę
na dzierżawę Kozłowa, a następnie
przez kolejne trzy lata byli possesorami Micigozdu i Brynicy. Wreszcie
od czerwca 1830 roku objęli w arendę
Mokrsko Dolne.
Według opowieści ich prawnuka Stanisława Piołun-Noyszewskiego byli

ludźmi bardzo towarzyskimi. Bywali i zapraszali na przyjęcia z okazji
chrzcin, karnawału, zapustów, dożynek. Dziadek Józef chętnie polował,
inicjował też kuligi (można mniemać,
że słynny kulig opisany w powieści „Popioły” miał swe pierwowzory
w rodzinnych, z rozmachem organizowanych imprezach w Lasochowie,
Brynicy czy Morsku, że Stefan Żeromski słyszał w dzieciństwie o tych
zimowych szlacheckich zabawach
i wielkiej gościnności dziadków od
swego ojca i ciotki Józefaty Saskiej).
Klara i Józefat Żeromscy zmarli wcześnie, ona w 1831 roku jako
pięćdziesięciolatka „na febrę żółciową” – jak zapisał w „Liber
mortuorum” proboszcz parafii Mokrsko, on w 1834
„na zamulenie żołądka”.
Zostały nieletnie dzieci
(Wincenty miał w chwili
matczynej śmierci 12
lat, 15 – gdy zmarł ojciec). Sieroce życie nie
głaskało go po głowie.
Ale miłość i pamięć synowska trwały…
Urządzając ciekocki dworek
uznałam za sprawę bardzo
ważną, żeby wizerunki Klary i Józefata zajęły w nim należne miejsce.
Przecież „w nas żyje nasz ojciec,
dziad i pradziad” – pisał ich sławny
wnuk Stefan.
I jeszcze współczesna ciekawostka: w sylwestrową noc w Ciekotach
i okolicy bardzo hucznie witano Nowy
Rok 2018, tak, że cały (zamknięty
na cztery spusty) dworek trząsł się
w posadach. Wkrótce po północy (co
zanotowała kamera monitoringu)
babunia Klara zsunęła się ze ściany.
Czy pragnęła dołączyć do rozbawionych mieszkańców i gości? Czy może
skarcić ich słowami „o tempora,
o mores!” za nadmierne hałasy?
Wciąż zadaję sobie to pytanie …
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Maria Skłodowska-Curie
patronką szkoły w Mąchocicach Kapitulnych
Piątek 12 października 2018 r. był
wyjątkowym dniem dla społeczności Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych. W tym
dniu obyła się uroczystość nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie.
Patronka szkoły to wybitna Polka, zdobywczyni dwóch Nagród Nobla
w dziedzinie fizyki chemii. Zyskała sławę
jako badaczka promieniotwórczości i odkrywczyni dwóch nowych pierwiastków radu i polonu.
W 1884 r. Maria Skłodowska, przebywając u wujostwa Wilgosińskich w Piekoszowie, odwiedziła z nimi pobliski cmentarz w Leszczynach, gdzie na grobie jej
babki złożyli kwiaty i zapalili świece. Od
kilku lat uczniowie szkoły opiekują się tym
nagrobkiem.

Pamiątkowe zdjęcie uczniów, nauczycieli
i gości wydarzenia przejdzie do historii szkoły.

Uroczystość nadania imienia szkole zainaugurowała msza św. w kościele pw. świętego Jacka w Leszczynach, na którą przybyli zaproszeni goście, wójt gminy Masłów, radni
gminy Masłów, zaprzyjaźnieni dyrektorzy i nauczyciele szkół, dyrektor Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” oraz rodzice. Po mszy wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbywała się dalsza uroczystość uświetniona przedstawieniem poświęconym patronce oraz
występami uczniów.
Red

Spędzili dwa tygodnie na Turnusie Uśmiechu w Wiśle
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzezinkach wrócili z dwutygodniowego Turnusu Uśmiechu z Wisły. Co ważne
wyjazd i wszystkie atrakcje były nagrodą w konkursie Fundacji ING Dzieciom.
Po raz pierwszy uczniowie podstawówki w Brzezinkach wyjechali na zieloną
szkołę. Oznaczało to nie tylko dwa tygodnie poza domem, ale również poza szkołą, choć jak się okazało zajęć lekcyjnych
nie zabrakło, ale odbywały się one w innej
formie niż te w szkolnych ławkach. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy temu od projektu, który wspólnie napisały nauczycielki
Joanna Jaros i Olga Zawodnik-Purtak. Zakładał on połączenie tradycji Gór Świętokrzyskich i Beskidu Śląskiego z wykorzystaniem legend krążących w obu krainach,
czy potraw regionalnych. Projekt został
wybrany spośród wielu, jakie do Fundacji
ING napłynęły ze szkół w całej Polsce. Na
uczniów czekał nie tylko bezpłatny pobyt
z wyżywieniem, wycieczki oraz przejazd
do Wisły i powrót do domu.
O górskiej tradycji
Przez dwa tygodnie uczniowie uczestniczyli w wycieczkach. Wielką atrakcją
okazał się wjazd wyciągiem krzesełkowym
na Skocznię im. Adama Małysza w Wiśle –
Malince, zwiedzanie muzeum nagród Adama Małysza i wreszcie spotkanie ze skoczkami. Dzieci miały szansę na autografy
Roberta Johanssona oraz Dienisa Korniłowa
i oczywiście wspólne zdjęcia.
Jak przystało na cel wyjazdu nie zabrakło górskich wypraw. Wszyscy zdobyli

Podczas pobytu w Wiśle pogoda sprzyjała uczniom z Brzezinek.

Trzy Kopce Wiślańskie, kolejką gondolową
wjechali na Szyndzielnię, a później zdobyli Klimczok. Górskie krajobrazy można
było również podziwiać podczas spotkania
w Trójstyku, czyli miejscu złączenia trzech
granic polskiej, słowackiej i czeskiej. Odbyły się również dwa wyjazdy na basen do
Skoczowa.
Dla Niepodległej
Uczniowie realizowali również program edukacyjny. Popołudniami odbywały
się lekcje, choć miały one nieco inną formę
niż te w szkolnych ławkach. Z racji zbie-

gnięcia się wyjazdu z obchodami 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości
dzieci wzięły udział w uroczystościach
w Wiśle, włączyły się w bicie rekordu dla
Niepodległej przez śpiewanie hymnu z widokiem na Pałac Prezydencki w Wiśle.
Uczniami podczas pobytu w Wiśle
opiekowali się dyrektor Zbigniew Długosz
oraz nauczyciele Joanna Jaros, Olga Zawodnik-Purtak, Anna Nowacka-Kiełbik,
Ewa Błachut, Wojciech Haba, Andrzej Koziński.
WP
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Kurier Masłowski

Brawa dla Kuby
Brązowym medalem zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
w Sulejowie dla Jakuba Surmy, zawodnika Klubu Sportowego SKALNIK Wiśniówka.
Po wygranym pojedynku w ćwierćfinale w walce o najwyższy stopień na podium
Jakub Surma (Skalnik Wiśniówka) uległ Dorianowi Mospinkowi (Skorpion Szczecin), który
później został mistrzem zawodów. Walka Kuby była dobra, przeboksował wszystkie 3 rundy ze świetnym przeciwnikiem, który jest w kadrze narodowej. Przed Kubą jest jeszcze
wiele pracy, ale jak sam stwierdził brązowy medal z Młodzieżowych Mistrzostw Polski
jeszcze bardziej zmotywował go do ciężkiej pracy.
Red

Kuba
ze swoim trenerem Januszem
Domagałą.

Turniej osób niepełnosprawnych
o „Puchar Gór Świętokrzyskich”
Turniej zorganizowany przez Towarzystwo Sportowe „Sokół”
objęty patronatem wójta gminy Masów, Starostwa Powiatowego
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął mecz drużyn dziecięcych MSS „Klonówka”.
Turniej o „Puchar Gór Świętokrzyskich” zgromadził licznych
gości. Przybył prezes ŚZPN Mirosław Malinowski i przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego: Leszek Wnętrzak i dyrektor Jacek Kowalczyk.
Wójt Gminy Masłów, Tomasz Lato z dumą towarzyszył w tym
dniu mieszkańcom swojej gminy, a szczególnie docenił grę Patryka
Tarłowskiego i Jacka Gałki, zawodników TS Sokół Kielce.
Drużyna TS Sokół Kielce zwyciężyła w turnieju o „Puchar Gór
Świętokrzyskich”. W pokonanym polu kielczanie pozostawili WTZ
Ostrowiec który ograli 3:1 (2:0) i DPS Gnojno, pokonując ich 11:2
(5:1). Trzeci był WTZ Ostrowiec który pokonał DPS Gnojno 18:2
(8:2). Rozegrali też swój mecz najmłodsi adepci futbolu z Akademii

		

Uczestnicy zawodów świetnie czuli się w Masłowie.

MSS Klonówki. Rozegrano także turniej w boccie, która wygrała
drużyna WTZ Gnojno, przed WTZ Ostrowiec i DS Kołłątaja Kielce.
Na zakończenie wieczoru Reprezentacja Polski+35 pokonała MSS
Klonówka Masłów 6:5 (4:0).
Red

„Skalnik” na I Turnieju Bokserskim
o puchar Prezydenta Skarżyska

W I Turnieu Bokserskim o puchar Prezydenta Skarżyska wzięli udział zawodnicy Klubu Sportowego „Skalnik” z Wiśniówki.
Galę tę rozpoczął zwycięsko Kacper Tokarz walcząc z Jakubem Stojkiem Kszo Ostrowiec pokonując go jednogłośnie na
punkty. Następna dwójka naszych zawodników Gagik Tsaturyan
i Dawid Budzisz po bardzo ładnych i wyrównanych pojedynkach
musieli uznać wyższość swoich rywali. Chcemy dodać, że Dawid
stoczył piękny pojedynek z aktualnym mistrzem Polski. Na koniec
Jakub Surma pokonał zawodnika Kszo Ostrowca - Dominika Gajewskiego. Nie mogliśmy zapomnieć o debiutującej Sylwii Marcisz,
która wygrała swoją walkę towarzyską z zawodniczką Star Starachowice już w II rudzie przez RSC. Był to dobry start - twierdzi trener Janusz Domagała. Wiemy już co nam nie wychodzi i nad czym
każdy musi pracować. Na treningu nie widać wszystkiego. Takie
właśnie turnieje weryfikują możliwości zawodników. Także daje
moim podopiecznym chwilę odpoczynku i od wtorku wracamy do
pracy - mówi trener Skalnika Janusz Domagała.
Red

Nasi sportowcy podczas turnieju w Skarżysku-Kamiennej.

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

