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Kurier Masłowski

Środowiskowy Dom Samopomocy
w „Agronomówce”?
Czekamy na ministerialną decyzję
Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Za nami dwa miesiące 2019 roku. To czas,
w którym zdążyło już wydarzyć się wiele.
Otrzymaliśmy dofinansowanie unijne na kontynuację termomodernizacji naszych gminnych budynków. W tym roku ruszą prace
w Szkole Podstawowej w Brzezinkach oraz
hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii.
Bardzo dobrze wiem, jak potrzebne są te inwestycje i cieszę się z nich razem z Państwem.
To jednak nie jedyne dobre wiadomości, bo
również dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
wyposażymy pracownie w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych. Jesteśmy
obecnie w trakcie procedur przetargowych,
które wyłonią wykonawcę parkingu przed
Urzędem Gminy, który znaczenie ułatwi komunikację.
W tym numerze przeczytacie Państwo również o budżecie, w którym zawarliśmy m.in.
wspominane wcześniej inwestycje. Został on
przyjęty głosami Rady Gminy i zakłada zrównoważony rozwój naszej gminy wykorzystujący wszystkie obecnie możliwe formy wsparcia.
Początek roku to również trudny czas wprowadzenia podwyżek za odbiór śmieci, do czego
nasz samorząd został po prostu zmuszony.
Zapewniam, że czynimy kolejne starania związane z nowym przetargiem w lipcu tego roku.
Na kolejnych stronach piszemy zarówno o powodach podwyżki jak i apelujemy o segregację
opadów.
Jak zwykle w „Kurierze Masłowskim” przeczytacie o najważniejszych wydarzeniach
ostatnich miesięcy, ale również o naszych
mieszkańcach. Tym razem o wielkich talentach i pasji rodzeństwa Marysi, Grzesia i Krzysia Stacherów z Domaszowic. Takiego zapału,
energii i radości życzę Państwu na tę wiosnę,
nadchodzącą coraz większymi krokami.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Jest szansa na uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w dawnej „Agronomówce” w Mąchocicach Kapitulnych. Wniosek złożony przez
Gminę Masłów został już pozytywnie zaopiniowany w Świętokrzyskim
Urzędzie Wojewódzkim, teraz decyzja leży po stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Byłaby to pierwsza placówka tego typu
w gminie.

W minionym roku budynek po dawnej „Agronomówce” w Mąchocicach
Kapitulnych przeszedł gruntowną termomodernizację. 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.
DOBRY POMYSŁ
- Szukaliśmy pomysłów na zagospodarowanie tego budynku. Najlepszy z nich
to uruchomienie w jego części działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. W tym celu złożyliśmy już wniosek,
o dofinansowanie planowanych działań,
do wojewody świętokrzyskiego, który uzyskał pozytywną opinię i został przesłany do
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - opowiada wójt Tomasz Lato.
CO W PLANACH?
Program zakłada adaptację części
obiektu budynku wraz z jej rozbudową
i wyposażeniem w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Na terenie Gminy Masłów nie ma placówek dla
osób niepełnosprawnych w szczególności
dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, adaptacja istniejącego budynku po-

przez jego rozbudowę i likwidację barier
architektonicznych oraz jego wyposażenie
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych okazałaby się idealnym rozwiązaniem.
Wszystkie prace adaptacyjne odbywać będą się w środku budynku. W planach jest m.in. dobudowanie klatki schodowej, poprawa układu komunikacyjnego
wewnątrz budynku, ale też budowa windy.
Z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy korzystać mogłoby 20 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Masłów.
Podczas pobytu korzystaliby z przygotowanych zajęć prowadzonych przez opiekunów. Działalność tego typu placówek
w innych gminach pokazuje dużą aktywność podopiecznych choćby na gruncie
osiągnięć artystycznych, ale przede wszystkim znaczne podniesienie samooceny niepełnosprawnych.
DECYZJA W CZERWCU
O tym, czy Gmina Masłów otrzyma
dofinansowanie będziemy wiedzieć do
końca czerwca tego roku. - Gdyby nie
udało nam się otrzymać ministerialnego
wsparcia, będziemy rozważać inne formy zagospodarowania obiektu. Obecnie
poszukujemy również osób chętnych do
wynajęcia budynku na cele usługowo- gospodarcze np. usługi weterynaryjne, usługi
lekarskie, czy nieuciążliwą działalność gospodarczą - dodaje wójt.
WP
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Szanowni Państwo,
Samorząd Gminy Masłów od lutego
2019 r. zmuszony został do podniesienia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na fakt, że opłaty za odbiór
„śmieci” nie pokrywają rzeczywistych kosztów.
Powód podwyżki!
Wysokość opłaty jest uzależniona od
cen ustalonych w rezultacie przetargu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
w celu wyłonienia wykonawcy za świadczone
usługi. Do tej pory Gmina Masłów za odbiór
opadów płaciła ok. 42 tys. zł miesięcznie na
podstawie umowy z firmą EKOM, która wygasła z upływem roku 2018.
Po pierwszym przetargu ogłoszonym
w listopadzie 2018 r. najniższy koszt odbioru
podany przez firmę wyniósł niemal 125 tys. zł.,
co oznaczało prawie trzykrotny wzrost ceny.
Pierwszy przetarg został unieważniony. Po drugim przetargu koszt wyniósł niemal 110 tys. zł
na miesiąc. Zatem cena obecna stanowi

 Jak dobrze

segregować
odpady?
Sprawdź to
krok po kroku

Wójt Gminy Masłów przypomina
mieszkańcom gminy, a w szczególności
tym, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych i korzystają
z niższej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi o rzetelnej segregacji tych odpadów, tak aby w workach
przeznaczonych do odpowiedniej frakcji
znajdowały się odpady zgodnie z zasadami
segregacji. Poniżej przedstawiamy zasady selektywnej zbiórki odpadów czyli co
możemy wrzucać do worków kolorowych,
a co powinno znaleźć się w pojemniku.

262% ceny poprzedniej, czyli nastąpił wzrost
o 162%.
Ustalona opłata przez Radę Gminy Masłów od 2013 roku nie ulegała zmianie.
Ten problem dotknął wszystkie samorządy w całej Polsce i ma związek m.in. z podwyżkami cen składowania odpadów oraz sytuacją związaną z rynkiem odpadów wtórnych
(cenami prądu, paliwa, kosztami pracowniczymi, opłaty środowiskowe).
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku z pobranych opłat Gmina w całości
pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania opadami.
Są one jedynym źródłem dochodów
umożliwiającym funkcjonowanie systemu.
Umowa z firmą EKOM została podpisana nie na kolejne 2 lata lecz do 30 czerwca
2019 r., tak aby była możliwość ogłoszenia
kolejnych przetargów i negocjowania cen odbioru odpadów.
W związku z powyższym zmuszeni zostaliśmy do podwyższenia opłat z kwoty 5 zł na

10 zł (do pięciu osób w rodzinie) z uwzględnieniem ulg dla rodzin: od 6 do 8 osób (4 zł
na kolejne osoby) od 9 osób w górę (po 2 zł od
osoby). Przykładowo rodzina dziesięcioosobowa zapłaci miesięcznie za odbiór śmieci 66 zł.
Stawki zostały przyjęte przez radnych po dyskusjach, które odbywały się na komisjach Rady
Gminy.
Pragnę Państwa zapewnić, że Urząd
Gminy Masłów podejmuje dalsze działania
w celu przeprowadzenia kolejnego przetargu
i podpisania nowej umowy od lipca 2019 r.
Obowiązujące od lutego 2019 r. wyższe
stawki nie wynikają ze złej woli samorządów,
lecz przede wszystkim ze zmieniających się
przepisów i wzrostów ceny na które samorząd nie ma żadnego wpływu. W przypadku
uzyskania od firm niższej kwoty za odbiór
odpadów, opłaty dla Państwa również zostaną
obniżone.
Wójt Gminy Masłów
/-/ Tomasz Lato

WOREK NIEBIESKI
Papier i tektura
Wrzucamy m.in.: gazety, magazyny, książki, zeszyty, katalogi, opakowania papierowe, tekturę i kartony, worki papierowe, ścinki drukarskie.
WOREK ZIELONY
Szkło
Wrzucamy m.in.: czyste słoiki bez zakrętek, butelki białe i kolorowe bez korków i zakrętek, szklane
opakowania bez metalu i tworzyw sztucznych.
WOREK ŻÓŁTY
Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
Wrzucamy m. in.: puste butelki po napojach, opakowania z tworzyw sztucznych, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, opróżnione z zawartości plastikowe opakowania po
żywności, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe (puszki po napojach, pudełka, folie itp.), drobny złom żelazny metali kolorowych.
WOREK BRĄZOWY
odpady ulegające biodegradacji
Wrzucamy m.in.: biodegradowalne odpady kuchenne (stałe, niepłynne), kwiaty, liście, trawy.
POJEMNIK
(odpady zmieszane)
Wrzucamy m.in.: zużyte środki higieny osobistej (wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne ), worki od odkurzacza, styropian opakowaniowy, pisaki, długopisy, inne odpady komunalne
powstające w gospodarstwach domowych, których nie da się odzyskać i wrzucić do worków na
odpady segregowane

Powstające w gospodarstwach odpady budowlane i rozbiórkowe mieszkańcy gminy samodzielnie dostarczają w miarę potrzeb do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wybieraliśmy sołysów i Rady Sołeckie
W pięciu sołectwach gminy Masłów odbyły się już
wybory sołeckie. W dwóch kolejnych zaplanowano je
pod koniec marca.
W sołectwie Barcza sołtysem na kolejną kadencję został
Stanisław Białowąs. Rada Sołecka będzie pracować w składzie:
Marian Januchta, Kornelia Kaczmarska, Eugeniusz Karyś, Józef
Pedrycz, Adam Białowąs.
W Brzezinkach nastąpiła zmiana. Sołysem wybrano Mirosława Piwko, a Radę Sołecką wyłoniono w składzie: Joanna Baćkowska, Grzegorz Chaba, Bogdan Januchta, Wiesław Supierz.
Zmiany nie ma w Ciekotach, gdzie sołtysem nadal będzie
Roman Kołomański. Rada Sołecka pracować będzie w składzie:
Dorota Michta, Janina Brożyna, Dorota Durlik, Andrzej Kmieć,
Marek Bielecki.

W Masłowie Drugim również bez zmian. Sołysem na kolejną kadencję została Renata Samiczak, z którą w Radzie Sołeckiej
współpracować bedą: Hubert Gołębiowski, Ryszard Kupis, Wojciech Piwko, Zygmunt Styczeń, Maria Wiśniewska.
W Mąchocicach-Scholasterii mieszkańcy ponownie wybrali na sołtysa Jana Kozę. Rada Sołecka pracować będzie w składzie: Beata Klimek, Grzegorz Janik, Mateusz Kudła, Sławomir
Siewierski, Michał Suchogórski.
Kolejne wybory zaplanowano na 22 marca w Woli Kopcowej (Dom Ludowy, godz. 18.00) oraz 30 marca w Masłowie
Pierwszym (GOKiS, godz. 15.00) i Mąchocicach Kapitulnych
(szkoła, godz. 17.30).
WP
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 III sesja Rady Gminy Masłów: Wytyczyli zadania na kolejny rok
Ostatnia sesja Rady Gminy Masłów
w 2018 roku odbyła się w Sali Samorządowej Urzędu Gminy. Zdecydowano m.in.
o uchwaleniu budżetu na 2019 rok (piszemy o tym w osobnym artykule) oraz ustaleniu stawek za odbiór odpadów.
Informację o stanie realizacji zadań
oświatowych w gminie Masłów za rok
szkolny 2017/2018 przedstawiła Irena Kundera, kierownik Centrum Usług Wspólnych.
W swoim raporcie podsumowała wszystkie
zadania realizowane przez placówki oświatowe jak i CUW. Raport mówił również
o wynikach egzaminu, z uwzględnieniem
działań podejmowanych przez szkoły ukierunkowanych na kształcenie specjalne oraz
sprawowany nadzór pedagogiczny przez
kuratora oświaty.

O dożywianiu w szkołach

Trzy uchwały dotyczyły działalności
podejmowanej przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Masłowie. Projekt
uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 zakłada ograniczanie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Dzięki wprowadzeniu nowego programu dzieci będą
mogły korzystać z bezpłatnych posiłków
w szkołach m.in. na wniosek dyrektora bez
konieczności procedury administracyjnej
obowiązującej dotychczas.
Program podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku
i żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole
Działania profilaktyczne
Radni uchwalili Gminny Program Pro- i w domu” na lata 2019-2023. Oznacza to,
filaktyki Rozwiązywania Problemów Alko- że dochód osoby samotnej nie może przeholowych i Przeciwdziałania Narkomanii kroczyć 1 051 zł netto, a osoby w rodzinie
792 zł. GOPS może
udzielać pomocy
w ramach świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na posiłek
i żywność. Radni
przyjęli
również
uchwałę w sprawie zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku,
albo świadczenia
rzeczowego w postaci
produktów
żywnościowych dla
Gościem sesji był nowy starosta kielecki Mirosław Gębski.
osób objętych wieloletnim rządowym
na rok 2019. Zakłada on m.in. przeprowa- programem „Posiłek w domu i w szkole” na
dzenie zajęć profilaktycznych w szkołach, lata 2019-2023. Szczegółowych informacji
zatrudnienie psychoterapeuty, który pełnić udzielają w tym temacie pracownicy GOPS.
będzie dyżury w GOPSie, pokrycie kosztów opinii biegłego lekarza oraz kierowanie Na drogach powiatowych
wniosków do sądu o leczenie odwykowe,
W związku z wydłużeniem się termisfinansowanie wypoczynku letniego dzieci nu opracowania dokumentacji projektowej
i młodzieży w okresie wakacji oraz opraco- na budowę chodnika w miejscowościach
wanie diagnozy problemów społecznych Masłów Pierwszy – Podklonówka oraz
wynikających z nadużywania alkoholu Mąchocicach Kapitulnych radni zmienili
oraz innych środków psychoaktywnych.
uchwały z 2017 roku zakładające udzieleDodatkowo planowana jest organi- nie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleczacja spotkań szkoleniowych dla miesz- kiego w 2018 roku. Będą to kolejne inwekańców gminy w kwestii rozpoznawania stycje realizowane wspólnie przy drogach
wczesnych symptomów uzależnień. Co powiatowych przez Gminę Masłów oraz
ważne GPPRPAiPN jest finansowany w ca- Powiat Kielecki.
łości z wpływów z zezwoleń na sprzedaż
Druga z uchwał w sprawie wsparcia
napojów alkoholowych.
dla Powiatu Kieleckiego dotyczyła przebu-

dowy mostu w Barczy, wykonania chodnika w Woli Kopcowej, Masłowie Pierwszym,
zaktualizowała ona koszty inwestycji, które
okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano.

Oświatowe zmiany
wymuszone reformą

W części poświęconej uchwałom
oświatowym wprowadzono uchwałę aktualizującą wykaz jednostek obsługiwanych
przez CUWGM. Zmiana dotyczy dawnych
zespołów szkół, które po reformie oświatowej zostały przekształcone w ośmioletnie
szkoły podstawowe i są nimi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie oraz
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych.
Druga uchwała dotyczyła aktualizacji
„Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów” poprzez usunięcie zapisów określonych dla gimnazjów.
Zmiana wejdzie w życie od 1 września
2019 roku.

Drogi z nowymi kategoriami

Radni wyrazili zgodę na zaliczenie
drogi gminnej 344022T „Domaszowice
Starodroże 74” położonej w Domaszowicach do kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenie dróg powiatowych: 0310T Dąbrowa – Stara Góra położonej w Dąbrowie do
kategorii drogi gminnej oraz 0317T droga
do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” położonej w Mąchocicach Kapitulnych
do kategorii dróg gminnych. Takie działania
mają wpłynąć na porządkowanie sieci dróg
na terenie gminy Masłów i Powiatu Kieleckiego.

Nowe stawki za odbiór śmieci

Ważnym punktem było uchwalenie
nowych stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty została uzależniona od cen ustalonych
w wyniku przetargu. Do tej pory Gmina
Masłów za odbiór odpadów płaciła ok.
42 tys. zł miesięcznie, po pierwszym przetargu najniższy koszt odbioru podany przez
firmę wyniósł niemal 125 tys. zł. Co oznaczało aż trzykrotny wzrost ceny. Pierwszy
przetarg został unieważniony. Po drugim
przetargu koszt wyniósł niemal 110 tys. zł
na miesiąc.
To problem, który dotknął w tym samym czasie wszystkie samorządy w całej
Polsce i ma związek m.in. z podwyżkami
cen składowania opadów oraz sytuacją
związaną z rynkiem odpadów wtórnych
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(cenami prądu, paliwa, kosztami pracowniczymi). Zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku z pobranych opłat
Gmina pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania opadami.
Radni większością głosów zdecydowali o podwyżce opłat z kwoty 5 zł na 10 zł
(do pięciu osób w rodzinie) z uwzględnieniem ulg dla rodzin: od 6 do 8 osób (4 zł
na kolejne osoby) od 9 osób w górę (po 2 zł
od osoby). Przykładowo rodzina dziesięcioosobowa zapłaci za odbiór śmieci 66 zł.
Stawki zostały przyjęte przez radnych po
burzliwych dyskusjach, które odbywały się
na komisjach Rady Gminy.
Uchwalono również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Ma ona charakter
porządkowy i dotyczy tylko tych osób, które do tej pory jeszcze jej nie złożyły. Nie
dotyczy to mieszkańców gminy Masłów,
którzy już wypełnili i złożyli swoje deklaracje przed wprowadzeniem tej uchwały.

Nowe nazwy ulic

Przyjęto nowe nazwy dla ulic w Domaszowicach. Od połowy stycznia nosić

będą one nazwy wybrane przez mieszkańców. Na mapie pojawią się nazwy ulic: Malinowa, Akacjowa, Zgodna, Letnia, Jeżynowa, Błękitna, Kameralna.

Obywatelska inicjatywa

Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały
w sprawie nowej obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. Zgodnie z nią mieszkańcy chcący wnieść do porządku obrad Rady
Gminy uchwałę, powinni utworzyć komitet liczący 10 osób. Ich uchwała powinna
zostać zgłoszona do przewodniczącego
Rady Gminy oraz uzyskać poparcie w ciągu trzech miesięcy co najmniej 200 mieszkańców, wpisanych do rejestru wyborców
w gminie Masłów. Komitet może też złożyć
wniosek do wójta z prośbą o umieszczenie
projektu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz wskazanie miejsc do złożenia podpisów poparcia pod projektem.

Składy komisji

W ostatniej części sesji radni zdecydowali o podjęciu uchwał porządkujących ich
pracę. Ustalono liczbę członków stałych
komisji Rady Gminy Masłów. Powołano

Komisję Rewizyjną w składzie 5 osób (Janusz Obara, Artur Lis, Andrzej Kułak, Bernarda Komorowska, Ryszard Filipowicz),
Komisję do spraw petycji w składzie 3 osób
(Marek Dudzik, Stanisław Doleziński,
Wojciech Haba) oraz doraźną Komisję ds.
zmiany Statutu Gminy Masłów w składzie
3 osób (Piotr Zegadło, Ryszard Filipowicz,
Andrzej Kułak).

Współpraca
z Powiatem Kieleckim
Gościem sesji Rady Gminy był starosta kielecki Mirosław Gębski, który podziękował za dotychczasową współpracę jako
radny Powiatu Kieleckiego i zadeklarował
chęć współpracy z samorządem gminy
Masłów jako starosta. Warto zaznaczyć,
że Mirosław Gębski wielokrotnie bywał
na sesjach Rady Gminy Masłów, a z wójtem Tomaszem Lato jako samorządowcy
współpracują już od ponad 20 lat. Starosta
na zakończenie swojego wystąpienia złożył
mieszkańcom, radnym i sołtysom życzenia
noworoczne.
WP

 IV sesja Rady Gminy Masłów: Podjęto wiele uchwał. Czego dotyczyły?
Zmiany budżetowe, wsparcie dla inwestycji realizowanych
przy pomocy Powiatu Kieleckiego i uchwały oświatowe zdominowały styczniową sesję Rady Gminy Masłów.
Posiedzenie odbyło się w sali samorządowej Urzędu Gminy
Masłów.
W sesji uczestniczył komendant nadkom. Dariusz Kuroś, który podziękował Samorządowi Gminy Masłów za wsparcie w zakupie samochodu służbowego oraz przeznaczenie dodatkowych
środków w 2018 r. na realizację systemu służb ponadnormatywnych, co przyczyniło się, że w siedmiu najbardziej uciążliwych
przestępstwach „kradzież, pobicie, uszkodzenie ciała, włamania”
Komisariat I Policji w Kielcach zdobył najlepszy wynik w Polsce,
co wpływa również na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Masłów. Radni i goście mieli okazję zapoznania się z zakupem samochodów policji zakupionych ze środków własnych wraz ze wsparciem Gminy Masłów i Zagnańsk.

O oświacie

W kolejnej części sesji zdominowały uchwały związane
z funkcjonowaniem oświaty. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2018. Na koniec
września 2018 roku w gminie Masłów zatrudnionych było sześciu
nauczycieli stażystów (5,93 etatu). Średnie wynagrodzenie wyniosło 2900 zł brutto. Nauczycieli kontraktowych 19 (14,72 etatu),
a ich wynagrodzenie to 3219 zł brutto, nauczycieli mianowanych
20 (14,82 etatu) – ich wynagrodzenie to 4176 zł brutto, 83 dyplomowanych (69,16 etatu) – ich wynagrodzenie to 5336 zł brutto.
Łącznie w 2018 roku na wynagrodzenia dla nauczycieli Gmina
Masłów przeznaczyła blisko 6 mln zł. Co ważne Regulamin wynagrodzeń nauczycieli przyjęty Uchwałą Rady Gminy w roku 2015
daje możliwości interwencji w system wynagradzania w trakcie
roku i wpływania na realizację średnich wynagrodzeń i określona
jest na poziomie ustawy, co oznacza, że jest to ten sam poziom
wynagrodzeń w całej Polsce.

Obrady prowadził przewodniczący Piotr Zegadło.

O kryteriach

Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów
naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
Podjęcie nowej uchwały to wynik zmiany podstawy prawnej.
Ważne było też ujednolicone kryterium dotyczącego zaświadczenia zatrudnienia obojga rodziców lub samotnie wychowującego.
Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji pozostają bez zmian.
Istotne jest to, że do gminnych placówek mogą zostać przyjęte
dzieci spoza gminy, ale tylko wtedy, kiedy pozostaną wolne miejsca. Pierwszeństwo mają młodzi mieszkańcy gminy Masłów.
Zasady ustalania i rozliczania
Zdecydowano o wysokości i zasadach ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na obszarze Gminy Masłów, w tym kategorie dzie-
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ci na które przyznawana jest dotacja w roku kalendarzowym 2019.
Do tego momentu dofinansowanie dotyczyło godzin przebywania
dziecka w żłobku, wprowadzona zmiana zakłada wprowadzenie
kwoty ryczałtowej w wysokości 84 zł brutto na każde dziecko miesięcznie.

westycji. Dotyczą one uregulowania spływu wód pod drogą powiatową w Dolinie Marczakowej, usprawnienia dostępu do drogi
krajowej nr 73 i węzła Kielce-Północ drogi ekspresowej S7 poprzez
budowę drogi powiatowej w Masłowie Drugim, umocnienia istniejącego rowu odwadniającego drogę powiatową na odcinku ok.
250 metrów w Domaszowicach, wykonanie odwodnienia fragmentu drogi powiatowej w Domaszowicach.
Tak jak w latach poprzednich radni przekazali 10 tys. zł na
realizację programu oferującego pomoc niepełnosprawnym pod
nazwą „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności”. W jego ramach osoby niepełnosprawne będą dowożone do Powiatowego Centrum Usług
Medycznych. Koordynatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Masłowie, który wkrótce ogłosi nabór.
Przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Górno. Zostanie one przeznaczona na zagospodarowanie terenu wokół kąpieliska Cedzyna od strony gminy Masłów.
Podjęte uchwały pozwolą Gminie Masłów na podpisanie
szczegółowych umów w tym zakresie,

O prowizji

Radni przyjęli wiele ważnych uchwał.

W naszej gminie zarejestrowane są dwa podmioty zapewniające 44 miejsca opieki dla dzieci poniżej trzech lat. Przypomnijmy,
że Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka” w Domaszowicach dysponuje 20 miejscami, a niepubliczny klub dziecięcy w Domaszowicach 24 miejscami.

Sołeckie wybory

Nowe nazwy

Zdecydowano o nadaniu nazwy ulicy w Woli Kopcowej,
działka nr 542 to od teraz ul. Kielecka. Numeracja dla budynków
w Domaszowicach będzie kontynuacją numeracji obowiązującej
w Woli Kopcowej po stronie nieparzystej, tak by zachować odrębność każdego punktu adresowego. Radni nadali również imię placowi usytuowanemu w granicach działki nr 257/11 w Woli Kopcowej obok remizy OSP, który nosić będzie nazwę plac Założycieli
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zmiany budżetowe

Radni zmienili brzmienie uchwały Nr XXIV/225/2016 Rady
Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy
Masłów. Było to związane ze zmianami opłat za odbiór odpadów,
radni zdecydowali o wysokości prowizji dla sołtysów z 7 % do
3,5%, co w rzeczywistości w związku z podwyżką opłaty za śmieci, utrzyma stawkę prowizji na poziomie z 2018 roku.

Jak co miesiąc wprowadzono zmiany uchwały budżetowej
gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata
2019-2029. Zwiększono środki na dotację celową na zakup telebimu w Masłowie Pierwszym w ramach wspólnego projektu z Lokalną Grupą Działania „Wokół Łysej Góry”.
Zabezpieczono 80 tys. zł na zakup samochodu
bojowego dla OSP w Mąchocicach Kapitulnych
(zadanie zostało przeniesione z budżetu 2018)
oraz 60 tys. zł, które przeznaczone będą na dodatki wyrównawcze.
Po stronie dochodowej zwiększono kwotę
ok. 519 tys. zł z tytułu zwiększenia opłaty za odbiór opadów w związku z rozstrzygniętym przetargiem na odbiór odpadów i niepokrywaniem się
rzeczywistych kosztów. Taka sama kwota została
również zabezpieczona po stronie wydatkowej.
Zdecydowano o zwiększeniu o 11 tys. zł
na opracowanie projektu budowy regulacji
spływu wód powierzchniowych na obszarze
części sołectwa Wola Kopcowa, ul. Polna, Kielecka, Wspólna.

Kończą się kadencje sołtysów i rad sołeckich. W najbliższym
czasie sołectwa: Barcza, Brzezniki, Ciekoty, Masłów Pierwszy, Masłów Drugi, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice-Scholasteria, Wola
Kopcowa wybiorą swoich sołeckich przedstawicieli. Wybory zostaną przeprowadzone do 31 marca, w ich terminy określi wójt w wydanym rozporządzeniu.
Ostatnią uchwałą podjętą podczas sesji było zatwierdzenia
planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Masłów na 2019 roku.
W sesji uczestniczyli również Radni Powiatowi Małgorzata
Popiel oraz Zdzisław Zapała, którzy na ręce przewodniczącego
Rady Gminy podziękowali mieszkańcom Gminy Masłów za poparcie w wyborach samorządowych. Udział radnych powiatowych
był również okazją do zgłoszenia przez radnych gminnych problemów w zakresie działania powiatu.
Wojciech Purtak

Wsparcie dla Powiatu Kieleckiego

Radni podjęli trzy uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kieleckiego w kwestii wsparcia drogowych in-

Samorządowcy oglądali radiowozy zakupione dzięki gminnemu wsparciu.
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Ulica Miła zostanie przebudowana
Rozstrzygnięto przetarg na gruntowną przebudowę ul. Miłej w Masłowie Pierwszym, która ma znacznie przyczynić się
do bezpieczeństwa jej użytkowników. Prace ruszą, kiedy tylko pozwolą na to warunki pogodowe i mają zakończyć
się do końca sierpnia.
Już wkrótce nie do poznania zmieni
się masłowska ul. Miła. Obecnie jest ona
drogą tłuczniową. Po przebudowie zyska
nową nawierzchnię bitumiczną, specjalnie
do tego wzmociononą. Droga liczyć będzie
ok. 185 m przy szerokośći 3 m, wynikającej
z własności gruntów. W Urzędzie Gminy
Masłów rozstrzygnięto właśnie przetarg na
tę inwestycję, która została oszacowana na

!

ok. 138 000 zł, które Gmina zapłaci z własnego budżetu. Realizować ją będzie firma
PRD Starachowice Adrian Cieśla.
Co istotne ul. Miła z jednej strony zostanie włączona do ul. ks. Józefa Marszałka.
Jest to pierwszy etap dalszych działań, które
w przyszłości mają zakoczyć się przedłużeniem drogi po uzyskaniu własności działek oraz terenu pod zawrotkę, ponieważ

obecnie jest to droga ślepa. W następnym
etapie planowana jest także budowa fragmentu chodnika wzdłuż drogi powiatowej
łącząc ul. Miłą z istniejącym chodnikiem
przy ul. ks. J. Marszałka, co ma nastąpić po
wcześniejszych ustaleniach z powiatem.
WP

Złóż wniosek na usunięcie wyrobów z azbestem

Trwa przyjmowanie wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest.
Można je składać w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów.

Możliwość otrzymania dofinansowania to efekt współpracy Urzędu Gminy
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Kielcach. Przypominamy,
że wnioski mogą składać osoby, które
nie są przedsiębiorcami, posiadają tytuł
prawny do budynku, na którym znajdują
się wyroby zawierające azbest lub tytuł
prawny do nieruchomości, na której zalegają wyroby zawierające azbest.
Termin składania wniosków upływa
27 lipca 2019 r. Można je składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Masłowie,
na formularzu wniosku, dostępnym poniżej lub bezpośrednio w pokoju nr 1A.

Dotacja będzie udzielana w formie
bezgotówkowej
poprzez finansowanie
prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyro-

bów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie
gminy Masłów.
W 2018 roku z możliwości usuwania wyrobów z azbestem skorzystało
30 mieszkańców naszej gminy. Zostało
zlikwidowanych 721 Mg, a wg. inwentaryzacji pozostało do unieszkodliwienia
2239 Mg. Przypomnijmy, że w ramach
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032 właściciele nieruchomości mają obowiązek usunięcia materiałów zawierających azbest do roku
2032.
WP

Szkoła z Certyfikatem Bezpieczeństwa

Są powody do radośći. W Mąchocicach-Scholasterii jest bezpiecznie.

Szkołę w Mąchocicach – Scholasterii odwiedziła komisja złożona z przedstawicieli
policji, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu
Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty
w Kielcach. Jej celem było zbadanie, czy
w jednostce spełnione są wszystkie kryteria,
aby otrzymać Certyfikat Bezpieczeństwa,
nadawany przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Certyfikat nadawany jest raz na
pięć lat tym jednostkom oświatowym, które
spełniają wysokie wymagania dotyczące
wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa
uczniów w szkole, ale także poza nią. Komisja wyraziła pozytywną opinię o placówce i podjęła decyzję o przyznaniu certyfikatu.
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Budżet Gminy Masłów na 2019 rok.
Czego możemy się spodziewać?
Zaglądamy do budżetu Gminy Masłów uchwalonego przez radnych na 2019 rok. Piszemy o najważniejszych zadaniach, jakie będą realizowane w kolejnych miesiącach.

Z unijnym wsparciem

Najważniejszymi zadaniami budżetowymi w 2019 roku będą
te wspierane przez środki zewnętrzne i dotacje. W 2019 roku ruszy
oczekiwana budowa ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż przełomu Lubrzanki o długości 2, 177 km. Inwestycja została przesunięta
w czasie z 2018 roku ze względu na rozpoczęcie budowy kanalizacji przez Wodociągi Kieleckie. Ścieżka przebiegać będzie przez
malowniczy przełom Lubrzanki i na pewno poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Całość zadania wyniesie 2 927 034 zł, a unijne
wsparcie 1 572 500 zł zł, nieco 250 000 trafi również z Powiatu
Kieleckiego.
Kolejna inwestycja, która przełoży się
na wzrost atrakcyjności turystycznej gminy
Masłów to zagospodarowanie terenu woBUDŻET
kół zalewu w Cedzynie, po stronie Woli
W LICZBACH
Kopcowej. Projekt realizowany będzie
O budżecie na 2019 rok
w ramach działań Zintegrowanych Inweopowiadała skarbnik Małgorzata Kumór.
50 555 594 zł - dochody
stycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego Gminy Masłów. W Lesie
54 009 761 zł - wydatki
zadań znalazł się również remont wnętrza ośrodka
Wolskim powstanie m.in. mała architekzdrowia w Mąchocicach Kapitulnych. Przeznaczono na
tura, z której korzystać będą mogły całe ro3 454 167 zł - deficyt
niego 170 tys. zł. Przypomnijmy, że w 2018 roku przedziny, oświetlenie, parking. Całość inwestyszedł on termomodernizację.
cji wyniesie 2 964 049 zł, a dofinansowanie
Radni zabezpieczyli również pieniądze w kwocie 250 tys. zł
2 200 849 zł.
na dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne w celu
Oczekiwane przez mieszkańców inwestycje to
również termomodernizacje budynku szkoły w Brzezinkach oraz wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska. Wysokość dohali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii, które otrzymały unij- finansowania dla gospodarstwa domowego wynosie do 5 tys. zł.
ne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz- Dodatkowo mieszkańcy mogą skorzystać z Programu usuwania
twa Świętokrzyskiego. Całość inwestycji kosztować ma dokładnie i unieszkodliwiania azbestu.
W budżecie zabezpieczono również środki w wysokości
2 013 258 zł, a dofinansowanie 1 382 309 zł. W ramach prac oba
200tys. zł. na wykonanie projektu Centrum Rewitalizacji Centrum
obiekty przejdą gruntową termomodernizację.
Masłowa jak również 400 tys. na wykonanie parkingu obok Urzędu
Gminy Masłów oraz Hali Sportowej w Masłowie Pierwszym.
Inwestycje drogowe
Powstaną również nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne.
Kontynuowane będą zadania dotyczące zarówno budowy
Radni zdecydowali również o kontynuacji dobudowy oświetlenia
dróg, chodników oraz kanalizacji. W 2019 roku trwać będzie buw Brzezinkach i Woli Kopcowej.
dowa kanalizacji w północnej części gminy realizowana ze środków Wodociągów Kieleckich przy wielkim unijnym wsparciu.
Ważnym działaniem będzie remont ul. Krajobrazowej w Ma- Dofinansowanie transportu
Jak co roku w budżecie zapisano kwotę na prowadzenie
słowie Drugim (I etap), który zostanie w połowie przeprowadzony
ze środków rządowych, kolejną część zapłacą po połowie Gmina lokalnego transportu zbiorowego w formie dotacji dla ZTM KielMasłów oraz Powiat Kielecki. Na cel w budżecie zabezpieczono ce oraz busa na trasie Mąchocice Kapitulne – Masłów Pierwszy
1 350 000 zł. Opracowany zostanie projekt oraz wybudowana – Dąbrowa. W 2019 roku przeznaczone na to zadanie będzie
1 203 317 zł. Tak jak w poprzednich latach pozwoli to na utrzymadroga w Masłowie Pierwszym, ul. Miła.
Opracowane zostaną projekty na budowy chodników w Ma- nie płynności dojazdów dla mieszkańców.
słowie Pierwszym ul. Podklonówka oraz Mąchocicach Kapitulnych
(Mąchocice Górne). Przebudowany zostanie chodnik przy drodze
Oświata, kultura, sport
gminnej w Wiśniówce.
Gmina na prawidłowe funkcjonowanie pięciu szkół, oddziaOczekiwaną kwestią będzie uregulowanie spływu wód. Gmiłów przedszkolnych i świetlic wyda nieco ponad 15 mln zł. Tak jak
na realizować będzie projekty dotyczące odwodnienia: w Masłoco roku jest to jedna z najważniejszych gałęzi budżetowych. W tej
wie Pierwszym (południowy stok Klonówki), pod drogą powiatową
kwocie mieszczą się również pieniądze na realizacje projektów
w Dolinie Marczakowej, w Woli Kopcowej ul. Polna, Kielecka,
unijnych związanych z termomodernizacją Szkoły w Brzezinkach,
Wspólna. Wykonana będzie przebudowa odwodnienia ul. Szkolhali w Mąchocicach-Scholasterii oraz rozwoju infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych, odwodnienie w części Dąbrowy
nej w Mąchocicach Kapitulnych. W 2019 roku udzielone wsparcie
oraz w Domaszowicach.
dla szkoły w Mąchocicach Kapitulnych w ramach realizacji programu Erasmus +.
Na inicjatywy związane z kulturą i działalnością prowadzoDla mieszkańców
W rok 2019 zostaną uchwalone długo oczekiwane plany ną przez Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach,
zagospodarowania przestrzennego 10 sołectw. Wśród ważnych świetlic i biblioteki zabezpieczono ponad 1,3 mln zł.
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Gmina przeznaczy również środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w kwocie 191 tys. zł., zapewni to m.in.
wsparcie dla stowarzyszeń sportowych: piłka nożna, boks, piłka
ręczna, siatkówka, jazda konna, spadochroniarstwo.

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę ok. 15 mln zł.
Znajdują się w niej wydatki trzech jednostek organizacyjnych:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Promyczek”. Co ważne dotacje na te działania gmina pozyska z Budżetu Państwa w kwocie blisko 13 mln zł. Mieszczą się w tym

m.in. świadczenia rodzinne i środki z rządowego programu Rodzina 500 +.

Fundusz sołecki, działania OSP

Tak jak w minionych latach Gmina Masłów realizować będzie zadania związane z funduszem sołeckim. To wynik realizacji
inicjatyw mieszkańców zgłaszanych podczas zebrań sołeckich.
W 2019 roku zostanie na nie przeznaczona kwota 389 255 zł i jest
ona najwyższa na przestrzeni ostatnich lat.
Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP zapisano
kwotę ok. 250 tys. zł.
WP

1,5 mln zł dofinansowania na dwie termomodernizacje
Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej w Brzezinkach oraz
uczniów i osób korzystających z hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii. Już w tym roku oba obiekty przejdą
termomodernizację.
Gmina Masłów otrzymała dofinansowanie na wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wynosi ono nieco ponad 1,5 mln zł, a cały
projekt opiewa na prawie 2 mln zł. - To dla nas bardzo dobra wiadomość. Decyzją Zarządu Województwa nasze kolejne budynki
użyteczności publicznej zmienią swój wygląd, ale również przejdą
kompleksowe zmiany wewnątrz. W 2018 roku prace przeprowadziliśmy m.in. w budynkach szkół w Masłowie i Mąchocicach-Scholasterii oraz ośrodku zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich efektów, które użytkownicy odczuwać będą przez kolejne lata – mówi wójt Tomasz Lato.
Co zostanie zrobione?
Termomodernizacja hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii objąć ma ją kompleksowo. Prace zakładają m.in. modernizację systemu ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę
stolarki drzwiowej, okiennej, oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED. Zamontowane mają zostać również panele
fotowoltaiczne.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinkach to m.in. modernizacja systemu ogrzewania oraz systemu

Budynek Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
przejdzie termomodernizację.

ciepłej wody (czyli montaż pompy obiegowej i cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej), ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana
stolarki drzwiowej, okiennej oraz montaż energooszczędnego
oświetlenia i paneli fotowoltaicznych.
WP

Mieszkańcy Gminy dojadą do Kielc
autobusami i busami
Jak w poprzednich latach Gmina Masłów zapewnia komunikację busową
w części gminy, gdzie nie jest możliwe dotarcie autobusów ZTM Kielce. To
wynik oczekiwania i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców sołectw
Mąchocice Kapitulne, Masłów Pierwszy, Masłów Drugi i Dąbrowa.
Rozstrzygnięto przetarg na obsługę
komunikacją busową połączeń przez wymienione wcześniej sołectwa. Ze względu
na sytuację związaną z rosnącymi wydatkami na rzecz transportu i wysokimi kosztami ofert, przetarg ogłaszany był trzy razy.
Dla porównania w minionym 2018 roku
miesięczny koszt dofinansowania wynosił 4 tys. zł., a w tym roku niemal 6 tys. zł.
W przeliczeniu kilometrowym za jeden
kilometr trzeba będzie zapłacić 1,25 zł,

a w 2018 roku było to 75 gr. To wzrost na
poziomie 65 procent.
Skutku nie przyniosły podejmowane
próby uruchomienia połączeń w weekendy w związku z bardzo dużymi kosztami,
które w porównaniu ze stawką dni roboczych były większe pięciokrotnie. Umowa
z przewoźnikiem wyłonionym w przetargu
obejmuje wykonanie dziewięciu kursów
(dojazd i powrót) w godzinach od 5 do 18.  
Dodatkowo w ramach przetargu został za-

Dzięki połączeniom ZTM i busów można
bez problemu dotrzeć m.in. do Kielc.

pewniony dojazd mieszkańców do ośrodków zdrowia i Urzędu Gminy, co rozwiązało istniejący wcześniej problem.
Dodajmy, że do linii obsługiwanych przez ZTM Kielce (10, 12, 38) Gmina Masłów dokłada co roku nieco ponad
1 mln 100 tys. zł.
WP
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Ruszyła Mapa Jakości Powietrza
Mieszkańcy naszej gminy mogą na bieżąco sprawdzać jakość
powietrza korzystając np. z aplilkacji mobilnej.
Pod koniec roku w trzech punktach na terenie gminy Masłów
zamontowano specjalne urządzenia badające jakość powietrza.
Czujniki znajdą się w Masłowie Pierwszym, Mąchocicach Kapitulnych oraz Ciekotach. Na stronie beskidinstruments.com/mapa/ można na bieżąco sprawdzać, jakim powietrzem oddychamy w skali:
bardzo dobra, dobra, umiarkowana, dostateczna, zła, bardzo zła.

Aby skorzystać z mapy wystarczy wpisać w swoją wyszukiwarkę podany adres lub wejść na strronę www.maslow.pl i przejść
do niej klikając w zakładkę znajdującą się po prawej stronie portalu
– Mapa Jakości Powietrza.
Pomiary dostępne są przez aplikację mobilną pt. Monitoring
Powietrza BI dostępnej bezpłatnie na telefony z systemami Android
oraz iOS.
KD

Z wizytą na Węgrzech.
15 lat współpracy gmin Börcs i Masłów
Na zaproszenie burmistrza zaprzyjaźnionej gminy Börcs Roberta Racza przedstawiciele naszego samorządu:
wójt Tomasz Lato, radni na czele z przewodniczącym
Piotrem Zegadło, sołtysi, proboszcz parafii bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach – ks. Dariusz
Sieradzy oraz pracownicy instytucji kultury odbywali
czterodniową wizytę na Węgrzech.

Od 15 lat
Przypomnijmy, że współpraca
z węgierską gminą Börcs została nawiązana w 2004 roku przez ówczesnego
Węgierscy przyjaciele powitali naszą delegawójta Włodzimierza Koronę - często wspocję przepiękną wystawą dotyczącą węgierskiego
minanego przez Roberta Racza, kontynuowana
księdza Varga Beli, który zasłynął pomocą dla
przez kolejnego Wójta – Ryszarda Pazerę. Napolskich uchodźców na Węgrzech. Podczas podal tradycje współpracy i wymiany różnych grup
bytu odbyło się kilka oficjalnych spotkań z właspołecznych prowadzi obecny wójt Tomasz
dzami nie tylko Börcs, ale także z włodarzami
Lato, który podczas wspólnego pożegnania
sąsiedniej gminy Abda – burmistrzem Szabo Zolt
podziękował za bardzo miłe przyjęcie
i zapewnił o dalszym pogłębianiu
oraz sekretarzem Komjati Janosz. Dodatkowo poli udoskonalaniu 15-letniej
scy samorządowcy mogli zobaczyć przedszkole,
już współpracy.
szkołę, świetlicę gminną oraz Urząd Gminy w Börcs

Wizyta przebiegała w bardzo serdecznej atmosferze.

i Abdzie.
W drugim dniu pobytu polska grupa zwiedzała Győr, zabytkowe miasto w północno-zachodniej części Węgier, położone
w samym sercu Małej Niziny Węgierskiej u zbiegu trzech rzek:
Dunaju, Raby i Rábcy. Győr stanowi jeden z głównych centrów administracyjnych i kulturalnych Węgier i jest trzecie pod względem
liczby zabytków.
IMPONUJĄCA HISTORIA
Mimo zniszczeń wojennych w mieście zachowało się wiele
zabytkowych budowli. Mogliśmy także zobaczyć Opactwo benedyktyńskie w Pannonholma, po którym oprowadził nas gościnnie
miejscowy Opat. Opactwo w Pannonhalma to jeden z najstarszych
i najcenniejszych obiektów sakralnych na Węgrzech. Najstarszą
częścią kompleksu stanowi pochodząca z pierwszej połowy XIII
wieku kolegiata. Ponadto w skład całego kompleksu wchodzi tak-

Nasza delegacja wraz z gospodarzami pod
pomnikiem Varga Beli – węgierskiego księdza
katolickiego, który organizował pomoc dla
polskich uchodźców na Węgrzech.

że m in. Bazylika św. Marcina, Kaplica
Najświętszej Marii Panny, szczycąca
się kolekcją przeszło 300 tysięcy ksiąg
i rękopisów Biblioteka, Refektarz, męskie gimnazjum oraz liczne zabudowania klasztorne. W 1996 roku Opactwo
w Pannonhalma zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
WSPÓLNA MODLITWA
W niedzielę w ostatnim dniu pobytu
uczestniczyliśmy w uroczystej polsko-węgierskiej mszy świętej, po której włodarze obu gmin
złożyli kwiaty pod pomnikiem Varga Beli – węgierskiego księdza
katolickiego, który organizował pomoc dla polskich uchodźców na
Węgrzech. Ks. Varga przeznaczył budynek domu kultury przy kościele w Balatonboglár na szkołę dla polskiej młodzieży, która przy
jego aktywnym wsparciu działała do 1944.
Pomnik księdza Varga Beli znajduje się przy miejscowym kościele w Börcs, a ufundowany został przez gminę Masłów. Dodatkowo podczas uroczystej mszy świętej odbyło się przekazanie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej dla społeczności gminy
Börcs przez Samorząd Narodowości Polskiej w Győr. Uroczystego
przekazania dokonał przewodniczący Samorządu – Kollar Janos.
O oprawę muzyczną mszy świętej zadbał Polski chór z Győr.
MB
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Obradował Zarząd Gminny OSP
O nowej edycji Turnieju Pięciu Strażnic, zawodach
i innych działaniach rozmawiano podczas posiedzenia Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zebranie poprowadził prezes Zarządu Gminnego Piotr Zegadło. Na spotkaniu omówiono cele działania Związku w 2019 roku
oraz podjęto uchwały. Głównym tematem obrad była sprawa organizowanego już po raz trzynasty Turnieju Pięciu Strażnic.

W ramach tego działania określono poszczególne konkurencje związane z rywalizacją Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z terenu gminy Masłów. „Młodzieżówki” na przestrzeni kilku miesięcy w weekendy konkurować będą w takich dyscyplinach sportowych, jak siatkówka, „trong man”, piłka nożna, czy strzelanie
z wiatrówki. Finał zmagań odbędzie się we wczesnej jesieni, kiedy
młodzi druhowie będą uczestnikami biegu patrolowego.
Podczas posiedzenia omówiono ponadto sprawy związane
z gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi. Dziś wiadomo
już, że zawody te odbędą się na lotnisku sportowym w Masłowie
Pierwszym 8 września godz. 13:00. Organizatorem zawodów sportowo-pożarniczych w 2019 r. będzie jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych.
Podczas zebrania sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański przypomniał strażakom o zasadach finansowania ochotniczych
straży pożarnych w ramach funduszu sołeckiego oraz terminowym
wykorzystywaniem dotacji przez poszczególne jednostki OSP.
Poza tym podczas posiedzenia dyskutowano nad innymi,
ważnymi sprawami z punktu widzenia zarządów jednostek OSP
z terenu gminy Masłów, podejmując także stosowną uchwałę
w sprawie wysokości składek członkowskich.
Istotnym punktem spotkania było uczczenie minutą ciszy
śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza przez Zarząd.
red

Ważne wiadomości
dla użytkowników Karty Dużej Rodziny
Od 1 stycznia 2019 roku weszły
zmiany dotyczące przyznawania
Karty Dużej Rodziny. Jakie? Piszemy o nich poniżej.
- Od nowego roku karta przysługuje również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje
dzieci – bez względu na ich wiek w chwili
składania wniosku. Dla rodziców Karta
przyznawana jest dożywotnio - informuje
Aneta Kułak, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. Aby
otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w GOPS
Masłów lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia
(www.empatia.mrpips.gov.pl). Założenie
karty jest bezpłatne.
To nie jedyna zmiana, bo od 1 stycznia 2019 r. osoby posiadające Kartę Dużej
Rodziny (tj. przyznaną przed 01.01.2018r.)
mają możliwość ubiegania się wydanie
Karty w formie elektronicznej. Będą mogły
wyświetlać Kartę na swoich urządzeniach
mobilnych. Karta Dużej Rodziny w formie
elektronicznej jest wydawana BEZPŁATNIE
do 31.12.2019 r.
Za darmo na pływalnię
Karta Dużej Rodziny to jedna z form
wsparcia, z jakich mogą skorzystać miesz-

kańcy naszej gminy. GOPS w związku
z kontynuacją w 2019 r. Programu dla rodzin wielodzietnych, przyjętego przez Radę
Gminy Masłów, została podpisana umowa
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
umożliwiająca bezpłatny wstęp dla osób
posiadających Kartę Dużej Rodziny z terenu Gminy Masłów na poniżej wymienione
obiekty będące w administrowaniu MOSiR
tj.:
• Kryta pływalnia FOKA, ul. Barwinek 31,
25-113 Kielce;
• Kryta pływalnia DELFIN, ul. Krakowska
2, 25-029 Kielce;
• Kryta pływalnia ORKA, ul. Kujawska 18,
25-344 Kielce;
• Kryta pływalnia MORS, ul. Toporowskiego 96, 25-549 Kielce;
• Kryta pływalnia JURAJSKA, ul. Jurajska 7,
25-640 Kielce.
Każdy członek rodziny wielodzietnej
może skorzystać WYŁĄCZNIE Z JEDNEGO Z W/W OBIEKTÓW MAKSYMALNIE
2 RAZY W MIESIĄCU.
Zachęcamy osoby spełniające warunki do przyznania Karty Dużej Rodziny do
składania wniosków oraz do korzystania
z przywilejów, które ta Karta oferuje - zachęca pani kierownik.
Wszelkie dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu

/41/ 311-08-70 lub w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
w siedzibie Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5.
WP

 WARTO WIEDZIEĆ
Karta Dużej Rodziny to system zniżek
i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+
zarówno w instytucjach publicznych,
jak i w firmach prywatnych. Posiadacze
KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej
czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia
dostęp do dóbr i usług. Pełna lista podmiotów oferujących zniżki w ramach
KDR dostępna jest w poniższym linku
Wyszukiwanie partnerów KDR dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

12

Kurier Masłowski

Noworoczny Tort Kultury:
Radosne podsumowanie kulturalnych działań
Już po raz 17. odbył się Noworoczny Tort Kultury. To wydarzenie, które podsumowuje rok kulturalnych działań i jest
podziękowaniem dla zespołów działających w gminie Masłów.
Znakiem do rozpoczęcia było chóralne odśpiewanie przez wszystkie zespoły, w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, pieśni „Da moja Łysico”.
Nieformalny hymn Gór Świętokrzyskich zabrzmiał
na blisko 200 gardeł! Chwilę później wielki chór
odśpiewał jeszcze „Kare konie” za co otrzymał wielkie brawa. To jednak nie był koniec niespodzianek.
Członkowie zespołów odtańczyli reprezentacyjnego
poloneza zaskakując wszystkich mnogością układów
choreograficznych. Za przygotowanie części otwierającej wydarzenie odpowiedzialni byli instruktorzy
na co dzień pracujący z naszymi zespołami: Grzegorz Michta, Michał Kopeć, Beata Wiktor, Arkadiusz
Kasperek.
POWITANIA
Uczestników spotkania w hali sportowej w Mąchocicach-Scholasterii witali wójt Tomasz Lato,
Krystyna Nowakowska, dyrektor Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom”, Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy.
Wśród gości byli m.in. Anna Krupka, wiceminister sportu i turystki, Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego,
Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku, prezes Wodociągów

Kieleckich, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego i Jarosław
Machnicki, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Członkowie zespołów ludowych odtańczyli poloneza.

Po części oficjalnej wszyscy ruszyli na taneczny parkiet.

Wydarzenie rozpoczęło wspólne odśpiewanie tradycyjnej pieśni
„Da moja Łysico”.

Na spotkaniu oprócz zespołów nie zabrakło również przedstawicieli
naszych druhów.

Symboliczna i wyczekiwana chwila.
Krojenie Noworocznego Tortu Kultury.
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MNÓSTWO DZIAŁAŃ
Wójt Tomasz Lato i dyrektor Krystyna Nowakowska rozpoczęli od wspomnienia przyjaciół
gminy Masłów: pisarki Barbary Wachowicz i Włodzimierza Korony, byłego wójta, inicjatora Noworocznego Tortu Kultury, którzy zmarli w 2018
roku. Chwilę później przedstawili działania podejmowane w dziedzinie kultury w gminie Masłów
w minionym roku.
Upłynęły one pod znakiem obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ich kulminacją były Imieniny Stefana oraz odsłonięcie pomnika na zboczu Białej Góry. Na Żeromszczyźnie odbywały się ciekawe wydarzenia
m.in. Gminne Dożynki, akcja „Lato w teatrze”, Festiwal Wędrowania, Dzień Ziemi, Dzień Seniora.
Turystów przyciągała nowa atrakcja, czyli wiklinoGości witali wspólnie wójt Tomasz Lato, Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy
we formy nad stawem i wiszące wiklinowe kokooraz Krystyna Nowakowska, dyrektor CEiK „Szklany Dom”.
ny.
Nie zabrakło wspierania lokalnych inicjatyw
ludowych, ale też wszyscy chętni. Zgłaszać można się kontaktując
m.in. akcji „Mania Działania” przy wsparciu druhów z OSP Cieko- z CKiE „Szklany Dom”.
ty. Bardzo ważne było rozwijanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie zabrakło oczywiście wielu wyjazdów z udziałem PODZIELILI TORT
naszych zespołów na konkursy i przeglądy oraz spotkań zagraniczNajważniejszym momentem spotkania było oczywiście ponych na Węgrzech i Ukrainie. Prężnie działały świetlice wiejskie. krojenie tortu. Wójt Tomasz Lato i dyrektor Krystyna Nowakowska
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zostaną uruchomione one zaprosili do symbolicznego krojenia i wzniesienia toastów wicemidodatkowo w Ciekotach, Masłowie i Dąbrowie.
nister Annę Krupkę, wicemarszałek Renatę Janik, Henryka Milcarza, wiceprzewodniczącego Sejmiku oraz Dianę Samiczak z MłoDOŁĄCZ DO ZESPOŁÓW
dzieżowej Orkiestry Dętej, a także instruktora Grzegorza Michtę.
Co ważne wciąż można dołączać do zespołów. Prowadzony Po tym jak tort został rozdany wszystkim uczestnikom spotkania
jest nabór do Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która czeka zarówno rozpoczęła się zabawa taneczna. Na scenie wystąpili Andrzej
na dzieci, młodzież jak i dorosłych. W tym roku uruchomiony zo- i Przyjaciele oraz Kapela Ciekoty.
stanie zespół pieśni i tańca, w którego skład wejdą członkowie grup
Wojciech Purtak

Na otwarciu zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Jak co roku hala była wypełniona niemal do ostatniego miejsca.

Do tańca zagrała grupa Andrzej i Przyjaciele.

O dobrą zabawę na ludową nutę zadbała Kapela Ciekoty.
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opularne imiona, narodziny i śluby w liczbach

Hanna i Antoni to najpopularniejsze imiona dzieci w 2018 roku nadawane naszym najmłodszym mieszkańcom.
Podsumowujemy dane statystyczne dotyczące ewidencji ludności w gminie Masłów w minionym 2018 roku.

WITAMY NA ŚWIECIE
122 mieszkańców zawarło związek
małżeński
103 dzieci urodziło się w 2018 r.
w gminie Masłów
52 chłopców
51 dziewczynek
Hanna to najpopularniejsze imię dla
dziewczynki
Antoni to najpopularniejsze imię dla
chłopca

W gminie Masłów w 2018 roku urodziło się 103 dzieci. Co ciekawe liczba
dziewczynek i chłopców była niemal taka sama. Do grona mieszkańców gminy
dołączyło 51 dziewczynek i 52 chłopców. Dla porównania w rok 2017 na świat
przyszło 119 dzieci. W minionym roku najchętniej nadawnym imieniem dla dziewczynki w naszej gminie była Hanna.
Wśród najpopularniejszych znajdują się: Klara, Maja, Zofia, Zuzanna. Z kolei
w gronie chłopców najwięcej mamy dzieci z imieniem Antoni. Chętnie wybierane
były: Adam, Franciszek, Igor, Jakub. W związek małżeński weszło 122 mieszkańców
(w tym 58 kobiet i 64 mężczyzn).
W minionym roku w gminie Masłów zmarło 86 osób, dla porównania w 2017
roku odeszły 94 osoby.
Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Masłowie pokazują, że przybywa mieszkańców stale zameldowanych. Co ciekawe najwięcej, bo 1887 mieszka w Masłowie
Pierwszym. W Woli Kopcowej 1478, w Mąchocicach Kapitulnych 1384. Najmniejsze sołectwa to Barcza, gdzie zameldowanych jest 330 osób i Dolina Marczakowa
z 402 osobami.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy zameldowane były 10 893
osoby.
WP

„To my tworzymy atmosferę
w Górach Świętokrzyskich”.
Poznaliśmy laureatów konkursu
Uczniowie szkół z terenu gminy
Masłów otrzymali nagrody w konkursie organizowanym przez
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Podczas finału można było
zobaczyć ich prace promujące
ekologię
Laureaci konkursu spotkali się
w Domu Ludowym w Woli Kopcowej. Od
lat za organizacje konkursu w naszej gminie odpowiada bowiem Centrum Usług
Wspólnych. Cele konkursu Związku Gmin
i Gór Świętokrzyskich to przede wszystkim
promocja zachowań proekologicznych
w zakresie przeciwdziałania powstawania
zjawiska smogu, pobudzenie postaw ak-

tywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii, a w szczególności
ochrony powietrza, zwrócenie uwagi dzieci
i młodzieży na problem spalania odpadów,
promowanie odnawialnych źródeł energii.
W
spotkaniu
podsumowującym
udział wzięli wszyscy uczestnicy konkursu
wraz z rodzicami oraz Tomasz Lato, wójt
gminy, Michał Pronobis, artysta rzeźbiarz
z Kielc, twórca projektu rzeźby Jana Pawła II w Masłowie, członek komisji konkursowej, dyrektorzy szkół z terenu gminy
Masłów oraz pracownicy Centrum Usług
Wspólnych Gminy Masłów. Nagrodami za
miejsca pierwsze w każdej z kategorii były
rowery.
RED

W części artystycznej wystąpili uczniowie z Woli Kopcowej.

ONI PRZYGOTOWALI
NAJCIEKAWSZE PRACE
W kategorii klas 0-IV szkoły podstawowej
1. Aleksandra Radomska, kl. III
- Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej
2. Anna Wiktor, kl. II
- Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej
3. Dominik Krogulec, kl. 0
- Szkoła Podstawowa w Mąchocicach –
Scholasterii
W kategorii klas V-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum
1.Katarzyna Bujak, kl. III b
- Gimnazjum SP Mąchocice Kapitulne
2. Maja Zacharska, kl. VIII
- Szkoła Podstawowa w Masłowie
3. Kacper Kułak, kl. VI b
- Szkoła Podstawowa w Masłowie

Lauraci z organizatorami i goścmi konkursu.
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„Pastelowa Łąka” w Ciekotach
W galerii „Szklany Dom” odbył się
wernisaż wystawy pasteli zatytułowanej „Pastelowa Łąka” autorstwa
Iwony Ambroszczyk. Prace można oglądać do końca marca.

„Pastelową łąkę” oglądało mnóstwo osób.

Iwonę Ambroszczyk przedstawiła dyrektor
Krystyna Nowakowska.

Artystka tworzy w obszarze malarstwa
sztalugowego, a jej ulubioną techniką jest
suchy pastel. Zgromadzone na wystawie
prace wykonane zostały często w plenerze,
w oparciu o obserwację otaczającego świata. Przedstawiają kwiaty swobodnie rosnące na polach, wśród łąk.

Na spotkaniu nie obyło się bez komplementów i mnóstwa pytań do autorki,
która chętnie opowiadała o swoich pracach - o tym jak powstawały, co było jej
natchnieniem, skąd dana tematyka, czy
technika.
RED

Druhowie z Woli Kopcowej
przygotowali
bardzo ciekawy projekt
W Woli Kopcowej odbyła się druga edycja projektu „Z ratownictwem za pan brat”. Uczniowie z naszych szkół mogli dowiedzieć się m.in. jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
czy dlaczego warto przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Dzieci wzięły udział w specjalnej wycieczce do Lasu Wolskiego, gdzie przechodziły kolejne punkty kontrolne.
To były zajęcia pełne ciekawych i zaskakujących wiadomości. Poprowadzili je strażacy z OSP w Woli Kopcowej, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz uczniowie V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego
w Kielcach. Do Woli Kopcowej przyjechało blisko 100 uczniów ze szkół
z gminy Masłów.
Druga edycja projektu „Z ratownictwem za pan brat” rozpoczęła się
pokazem wyjazdu do akcji strażaków, dzieci zostały podzielone na grupy.
Wszystkie odbyły zajęcia z pierwszej pomocy z grupą sanitarną. Następnie
każda grupa oddzielnie miała zajęcia z funkcjonariuszami ruchu drogowego, po których dzieci wyruszyły w trasę przez las do zalewu w Cedzynie.
Na trasie w wyznaczonych miejscach były stanowiska służb takich,
jak: Koło Łowieckie „Jenot”, Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Nadleśnictwa Daleszyce oraz OSP Wola Kopcowa.
Na punktach odbywały się krótkie prelekcje na temat bezpieczeństwa,
ochrony środowiska, czy przyrody. Na zakończenie w Placówce Wsparcia
Dziennego „Promyczek” w Woli Kopcowej odbyły się zajęcia z policjantem, których tematem było używanie substancji psychoaktywnych. Na zakończenie nie zabrakło poczęstunku, dyplomów oraz upominków.
W finale spotkania w remizie OSP Wola Kopcowa pojawili się marszałek Renata Janik i starosta kielecki Mirosław Gębski. Z ramienia gminy Masłów w spotkaniu uczestniczył komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Tomasz Żak. Gościem spotkania był prezes zaprzyjaźnionej jednostki
OSP w Kowali Czesław Bentkowski.
RED

Wśród gości byli m.in. wicemarszałek Renata Janik
i starosta Mirosław Gębski.

W zajęciach wzięło blisko 100 młodych mieszkańców
naszej gminy.

Druhowie poprowadzili zajęcia m.in. z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii

Wrzesień 1939 roku w Masłowie
Zbliża się 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Sięgnijmy po raz ostatni do wspomnień Pana Edwarda Majcherczyka (1929 – 2018)
i popatrzmy na tragedię tamtych dni, widzianą oczami dziesięcioletniego chłopca.
,,Była godzina piąta po południu
1.09.1939 roku. Mieszkając przy lotnisku
przyzwyczajeni byliśmy do warkotu silników samolotowych, ale warkot tym razem
był inny, potężny, groźny.
I nagle rozpętało się piekło. Z nieba zaczęły spadać bomby. Zagrały CKM-y obrony
przeciwlotniczej lotniska. Były dwa okopane
między Przedeślanym Dołem a murowaną
szkołą wysadzoną przez Niemców w lipcu
1944 roku, trzeci CKM, mniejszego kalibru,
był osadzony na słupie przed hangarami do
zwalczania samolotów lecących na niskim
pułapie.
Nad lotniskiem wyrosła potężna białoczarna chmura, a w niej błyski eksplodujących bomb i strumienie ognia z CKM-ów do
nadlatujących samolotów.
Pasłem krowy w sadzie. Krowy oszalały. Nie mogłem z nimi sobie poradzić.
Spadające bowiem bomby wyły, gwizdały,
charczały, jęczały. Odgłosy te siały dodatkowy popłoch.
Jak długo to trwało? Nie pamiętam.
Mama (Marianna Majcherczyk z d. Januchta
– P.O.) z Todzią – jednorocznym niemowlęciem na ręku – wnuczką, przybiegała sadami od ciotki Anielki, gdzie była w odwiedzinach.
Po jakimś czasie już po nalocie
przywlokła się z pola siostra (Stanisława –
P.O.). Była ranna. Fartuch potargany odłamkami bomby, która zabiła sąsiada Franciszka
Liszkę. On pracował na zboczu za Sadowym
Dołem, a siostra na zboczu przed Sadowym
Dołem.
Wrócił też Tadek (Tadeusz Majcherczyk był bratem autora – P.O.) z lotniska,
gdzie pracował jako uczeń w zawodzie mechanika lotniczego. Później przyszedł lekarz
wezwany z lotniska. Obejrzał i opatrzył rany
siostry. Stwierdził, że nie są groźne. Namawiał, aby ewakuować się z pobliża lotniska,
bo należy liczyć się z kolejnym nalotem.
I tak rodzice zrobili. Ojciec wywiózł nas
na Nademłynie do rodziny Kselów blisko Cyganowego Dołu. Byliśmy tam kilka dni.
Prawie całe pole startowe lotniska było
podziurawione przez bomby. Niewielka tylko ich liczba eksplodowała poza polem startowym.
Bomby jednego samolotu spadłe na
lotnisko nie eksplodowały. Tkwią one tam
nadal do dziś. Jest ich tam od 6-ciu do 8-miu,
może 10-ciu, ale nie więcej.
Kiedyś były ślady owych niewybuchów od Sadowego Dołu do Przedeślanego
sierpem przez całą szerokość lotniska, aż do
drogi ku Mąchocicom.
Jeden z lotników niemieckich, stacjonujący w Masłowie, w rozmowie z moją

stryjeczną siostrą Hanką Majcherczyk przyznał, że brał udział w bombardowaniu naszego lotniska.
Wywiad bowiem niemiecki doniósł
wówczas o istnieniu dużej koncentracji wojska na lotnisku i na wsi do niego przylegającej.
Istotnie 30, a może 31 sierpnia 1939
roku na lotnisku masłowskim było bardzo
dużo samolotów. Prawie cały skraj lotniska
wokół był przez nie obsadzony.
To były przelotem w Masłowie samoloty różnego typu szkoły lotniczej spod Bydgoszczy, którą ewakuowano.
Odleciały one na lotnisko pod Stanisławowem na Ukrainie jeszcze tego samego
dnia. Pewno po 17.09.1939 roku dostały się
one w ręce Rosjan.
Rankiem 1.09.1939 roku nad lotniskiem masłowskim na bardzo wysokim pułapie krążył niemiecki samolot rozpoznawczy.
Zbierał on informacje meteorologiczne panujące tu. Nie ulega wątpliwości, że
stwierdził on brak obrony przeciwlotniczej
lotniska. Tak istotnie było. Obronę przeciwlotniczą bowiem zorganizowano dopiero w godzinach przedpołudniowych tego
dnia – 3 CKM-y przeciwlotnicze, o których
już wspomniałem wcześniej.
Dla wyprawy bombowej, która dotarła tu o 5-tej godzinie po południu było
to zaskoczeniem. Nie mogła ona zejść do
niższego pułapu, aby precyzyjniej zrzucić
bomby. Wręcz odwrotnie, samoloty zaczęły pośpiesznie zrzucać je i szybko uchodzić
z pola rażenia.
Rezultaty tego bombardowania były
mierne: jedna osoba zabita, druga ranna,
żaden obiekt nie został trafiony. Natomiast
dziesiątki bomb podziurawiły pole startowe
lotniska, zamiast trafić w obiekty budowlane
lotniska i wsi – Starej Wsi.
Całe szczęście, że tak się nie stało. Inaczej byłoby to wielkie gruzowisko i pogorzelisko, wielu zabitych i rannych. Zagłada.
Zawdzięczać to należy zorganizowaniu aktywnej obronie przeciwlotniczej i to
na kilka godzin przed bombardowaniem,
niemal w ostatniej chwili ona zapobiegła
temu.
Drugiego może trzeciego września 39
roku do lotniska w Masłowie dotarła podwodą załoga polskiego nowoczesnego bombowca PZL Łoś zestrzelona przez Niemców,
gdy wracała z bombardowania jakiejś blachowni na terenie Rzeszy. Zdaniem załogi
bombardowanie było celne. Hale fabryczne
kładły się pod bombami, jak domki z kart.
Ostrzelali teren i wracali na resztkach paliwa i amunicji. Napotkali wyprawę niemiecką z silną osłoną myśliwską. Byli bez szans.

Zostali zestrzeleni. Ratowali się skokami ze
spadochronem.
Po wylądowaniu wzięli podwodę,
która dowiozła ich do Masłowa. Tu wsiedli
w któryś samolot szkolno – treningowy RWD
i odlecieli na lotnisko polowe Łosi.
Te egzemplarze PZL Łoś, które nie uległy zniszczeniu w czasie walk, ewakuowano do Rumunii, aby nie dostały się w ręce
Niemców. Po przystąpieniu Rumunów do
wojny po stronie Niemiec zostały one wcielone do lotnictwa rumuńskiego i brały udział
w bombardowaniach Sewastopola na Krymie w czasie wojny Niemiec ze Związkiem
Radzieckim.
W niedzielę 3.09.1939 roku dwa myśliwce wyskoczyły spoza Klonówki i z lotu
koszącego ostrzelały lotnisko. Zapaliły stóg,
w którym był ukryty samolot. Atak był nagły,
zaskakujący. Nim obsługi CKM - ów doskoczyły do celowników, myśliwce zniknęły za
linią horyzontu.
Przed wkroczeniem Niemców do Masłowa lotnisko zostało ewakuowane. Pozostał tylko RWD -13 – limuzyna lotnicza, bo
miał poważne uszkodzenie i nie nadawał się
do lotu. Później Niemcy wyremontowali go,
przemalowali i latali nim nad lotniskiem.
Jeszcze broniła się Warszawa, jeszcze
bronił się Modlin. Samoloty bombowe startowały z Masłowa z ładunkiem bomb i leciały w tamtym kierunku. Któregoś dnia wracający z wyprawy Junkers przy przyziemieniu
wyleciał w powietrze.
Pozostał z niego tylko koniec skrzydeł
w ogonie. Niemcy podejrzewali sabotaż
i aresztowali około 30-tu mężczyzn wraz
z młodym księdzem Marianem (Cygankiewiczem – P.O. W tej sprawie patrz również:
Piotr Olszewski, 100 – lecie Parafii Masłów,
Kielce 2018, s. 25, 29.) krewnym księdza
proboszcza. Aresztowany był także mój wujek Piotr Michta. Aresztowanych osadzono
w więzieniu w Kielcach. Trzymano ich tam
około miesiąca (może dłużej) i zwolniono.
Komisja niemiecka badająca wypadek
nie dopatrzyła się bowiem sabotażu. Prawdopodobnie zawiódł mechanizm zwalniający bombę i ona nie była zwolniona, nadal
wisiała pod samolotem, aż do lądowania w
Masłowie, gdzie się uwolniła i eksplodowała. Tak sądzę.
Opatrzność czuwała nad Starą Wsią
w Masłowie. Bomby, które padały na pole
startowe, przeznaczone były dla niej i zabudowań lotniska. Przy precyzyjnym bombardowaniu pozostałyby po nich gruzy zabudowań lotniska i zgliszcza wsi. Tak się nie stało,
mimo że Niemcy mieli taki zamiar”.
Całość opracował
Piotr Olszewski
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Z KART HISTORII WOLI KOPCOWEJ

Powracamy do historii rodziny
Lenartowiczów, którzy zarządzali
majątkiem w Woli Kopcowej
Rodzina
Lenartowiczów miała od 1931 roku
w centralnej części masłowskiego cmentarza swój
grobowiec z podziemną ceglaną kryptą. Po 1955 roku
grobowiec ten ulegał systematycznemu zniszczeniu i w
2017 roku był zwykłą mogiłą
ziemną z krzyżem i tablicą
nagrobną.
Samorzutnie 16 X 2017
roku powstał Komitet Odbudowy Nagrobka Rodziny
Lenartowiczów w składzie:
Edward Bugajski, Janina Dyamentowska, Czesław Kozubek, Bogusław Krukowski,
Edward Mazur, Andrzej Pe- Janusz Lenartowicz jest autorem książki
drycz, Kazimierz Stachura „Ścieżki mojego życia. Wspomnienia”.
i Piotr Olszewski. Komitet
podjął energiczne działania i wiosną 2018 roku, na 100. rocznicę
Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 100. rocznicę powstania Parafii Masłów, grób rodziny Lenartowiczów uzyskał należyty wygląd.
Według ksiąg parafialnych spoczywają w nim bracia Zdzisław
Leopold (1862-1940) i Jan Aleksander (1863-1931), syn ostatniego Antoni Stefan (1897-1953) i jego córka Danuta (1933-1935).
Okoliczności śmierci żony Antoniego Stefana i matki Danuty, Haliny Marii z domu Panuszewskiej urodzonej w 1909 roku, z braku
dokumentów są dotychczas niewyjaśnione. Jednak z dużą dozą
prawdopodobieństwa należy przypuszczać, że była pochowana
z mężem i córką w grobowcu rodzinnym w Masłowie.
Dnia 12 XII 2018 roku do Urzędu Gminy Masłów, adresowany do Wójta Tomasza Lato, wpłynął list od członka rodziny Lenartowiczów.

Odnowiony
nagrobek
na cmentarzu
w Masłowie.

Szanowny Panie Wójcie.
Przed paroma dniami otrzymałem książkę „Wieś Rządowa Wola
Kopcowa” z jednoczesną dedykacją autora Pana Piotra Olszewskiego i podpisami Pani Janiny Dyamentowskiej i Pana Edwarda
Mazura.
Jako jeden z członków rodziny Lenartowiczów, którzy to w minionych latach mieszkali w Woli Kopcowej jestem im wdzięczny za
inicjatywę związaną z opracowaniem tej interesującej monografii.
Osobiście przekazałem im podziękowania w trakcie rozmowy telefonicznej.
Ponieważ książka sfinansowana została z budżetu Gminy Masłów
szczególne słowa uznania i serdeczne podziękowania kieruję także
Panu Wójtowi. Pana przychylność i życzliwy stosunek względem
całości przedsięwzięcia był niewątpliwie bardzo istotny.
Jako geograf, hobbysta w zakresie etnografii środowisk wiejskich
i miłośnik folkloru wiejskiego z przyjemnością zapoznałem się
z całością opracowania, a zwłaszcza z historią i losami Woli Kopcowej, a także po części całej gminy.
Na miejscowym cmentarzu w Masłowie spoczywają nasi przodkowie – ostatni dzierżawcy majątku w Woli Kopcowej. Z przyjemnością i dużym uznaniem wyrażam się o inicjatywie i postawie mieszkańców wsi w postaci budowy nagrobka rodziny Lenartowiczów.
Na Pana ręce pragnę złożyć im w imieniu własnym i innych członków rodziny również serdeczne podziękowania. Postawa Waszej
społeczności lokalnej jest wręcz ujmująca i ze wszech miar godna
pochwały. Może uda się Panu kiedyś przekazać to na jakimś spotkaniu z mieszkańcami wsi.
Z wyrazami szacunku
Janusz Lenartowicz
Warszawa, 10.12.2018 r.

Uzbierali ponad 32 tys. zł!
Bardzo aktywni w czasie 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Marii SkłodowskiejCurie w Mąchocicach-Kapitulnych.
Szkołę reprezentowało 50 wolontariuszy, których można było spotkać w
wielu miejscach naszego regionu. Wolontariusze pomimo brzydkiej pogody
i niedzieli wolnej od handlu pobili swój
rekord sprzed dwóch lat. Uzbierano dokładnie 32 032,67 zł i 62,59 euro. Wielkie liczenie odbyło się w szkole, a wśród
wolontariuszy najwięcej uzbierali: Mi-

chał Tosnowiec: 1560.51 zł +30.32 euro,
Zuzanna Dziewięcka: 1535.60 zł+ 2.70
euro, Daria Mrozik: 1391.30 zł, Oliwia
Szewczyk: 1361.90 zł, Oliwier Białek:
1214 zł, Aleksander Bugajski: 1130 zł,
Franciszek Dudzik: 1128.30 zł, Alicja
Ryś: 1054 zł, Piotr Hrabąszcz: 1040 zł,
Izabela Staszowska: 1034.10 zł.
WP

To było rekordowe granie.
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Świątecznie w „Szklanym Domu”
W Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” spotkały
się osoby zaangażowane w działalność na rzecz rozwoju gminy Masłów.
Na zaproszenie wójta Tomasza Lato i Krystyny Nowakowskiej, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury “Szklany Dom” odpowiedzieli przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, zespołów
działających na naszym terenie naszej gminy. Nie zabrakło również samorządowców i pracowników Urzędu Gminy i jednostek
podległych. Wójt Tomasz Lato podziękował za współpracę w mijającym roku oraz złożył świąteczne życzenia. Dla wszystkich
wystąpiły młode talenty z gminy Masłów: Michalina Cedro, Nadia
Michta, Grześ Stachera, Sandra Nowakowska.
WP

Podczas spotkania życzenia składali księża,
samorządowcy oraz nasze młode talenty.

Podwójny sukces naszej Michaliny
Michalina Cedro, uczennica I klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Masłowie, pochodząca z Dąbrowy znalazła się w gronie zwycięzców
w VII Ogólnopolskim Konkursie „Kolęda Płynie z Wysokości...”.
Finał odbył się 13 stycznia w Nowinach. Poprzeczka była wysoka, ale Michalina poradziła sobie znakomicie. Została laureatką pierwszego miejsca dwukrotnie: jako
solistka a także wraz z trio TONIKA z Akademii Młodych Talentów Marii Wieleńskiej. Warto dodać, że Michalina posiada
wielkie zdolności i zdobywa nagrody oraz

wyróżnienia w wielu konkursach. To jednak nie jedyne ostatnie osiągnięcie naszej
wokalistki. W okresie bożonarodzeniowym
koncertowała m.in. w kieleckich kościołach
oraz Filharmonii Świętokrzyskiej z wielkim
kolędowym projektem realizowanym m.in.
przez kieleckich artystów.
RED
Michalina wyśpiewała pierwsze miejsce.

Chór Masłowianie najlepszy we Włoszczowie
Nasz chór pokonał konkurencję w swojej kategorii
i okazał się najlepszy w finale XXVI Świętokrzyskiego
Przeglądu Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych,
który odbył się w Domu Kultury we Włoszczowie.
Chór Masłowianie pojechał do Włoszczowy, po tym jak przeszedł kolędowe eliminacje w Jędrzejowie. W sali imienia Przemysława Gosiewskiego swoje umiejętności pokazało 19 wykonawców z całego regionu.
Podczas wydarzenia publiczność mogła posłuchać najpiękniejszych polskich utworów bożonarodzeniowych, oraz zapomnianych, dawnych pastorałek. Oceny dokonywała pięcioosobowa
Rada Artystyczna: dr Jerzy Szczyrba, Michał Stachurski, Radosław
Pach, ksiądz Kamil Samiczak i siostra Agata Krysińska.
W kategorii zespołów wokalnych główną nagrodę zdobył
chór Masłowianie pod dyrekcją Michała Kopcia. To już kolejny
sukces naszych chórzystów. We Włoszczowie oklaskiwali ich
m.in. wójt Tomasz Lato oraz Henryk Milcarz, prezes Wodociagów
Kieleckich.
KD
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Dąbrowianki
wyśpiewały nagrodę
Zespół Dąbrowianki znalazł się w gronie laureatów VII
Ogólnopolskiego Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek
Świątecznych „Kolęda Płynie z Wysokości...”.
W eliminacjach wzięło udział ponad 250 wykonawców
z całej Polski. Finał odbywał się w kościele parafialnym w Nowinach. Decyzją jurotów w gronia zwycięzców znazła się grupa
Dąbrowianki, która wyśpiewała sukces zajmując drugie miejsce
w kategorii zespół folklorystyczny.
WP

Dąbrowianki kolędowały
przed ołtarzem w Nowinach.

Noworocznie w Dąbrowie
W Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie odbyło się „Noworoczne Spotkanie” zorganizowane przez podmioty aktywnie działające na rzecz sołectwa: Stowarzyszenie-Nasza Dąbrowa, Koło PSL w Dąbrowie, Koło Gospodyń Wiejskich
z Dąbrowy.
Organizatorzy jak zwykle zadbali o program artystyczny. Jako
pierwsze wystąpiły członkinie KGW „Dąbrowianki” które, zaprezentowały piękne pastorałki i tym samym sprawiły, że każdemu
udzielił się świąteczny nastrój.
W wydarzeniu wziął udział również uznany paraolimpijczyk
i instruktor boccia Andrzej Janowski pochodzący z Dąbrowy, wielokrotny zwycięzca maratonów. Złożył podziękowania dla Ryszarda Filipowicza oraz Władysława Pawłowskiego za wsparcie i zaangażowanie w organizację II Świętokrzyskiego Maratonu Bocci.
Kolejnym punktem programu był koncert zespołu wokalnego „Babki Ali” i muzycznego „Kumotry” z Ostojowa pod kierunkiem p. Alicji Pająk, który przybył do Dąbrowy specjalnie na tę okoliczność.
Występ zespołu bardzo się podobał i porwał wszystkich do tańca.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały smaczny poczęstunek na to spotkanie za co należą się im podziękowania.
red
Gospodynie wydarzenia zaprosiły do wspólnego kolędowania.

Przy wigilijnym stole
Mimo że podobnych spotkań wigilijnych w gminie
Masłów, w okresie przedświątecznym, jest wiele to
właśnie Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Mąchocicach-Scholasterii od lat może poszczycić
się wyjątkową atmosferą.
W szkole spotkali się wszyscy uczniowie i przedszkolaki, by
wraz z gośćmi zasiąść do wigilijnego stołu. To gminna tradycja, że
do Mąchocic-Scholasterii przybywają goście, dla których nasza wigilia stała się już częścią oczekiwania na Boże Narodzenie i mimo
wielu obowiązków w tym czasie, zawsze udaje im się wygospodarować czas na spotkanie z uczniami. Stałym gościem wigilii od lat
jest biskup Marian Florczyk, który opowiadał dzieciom o Jezusie
jako małym dziecku, od którego można uczyć się miłości. Biskup
złożył wszystkim świąteczne życzenia oraz pobłogosławił opłatki.
Słowa Ewangelii odczytał ks. Zbigniew Kądziela, proboszcz parafii
w Brzezinkach.
WP

Uczniowie wystąpili z programem kolędowymi.
Śpiewali i grali na instrumentach.
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Piękne kolędowanie w Domaszowicach
W kościele pw. bł. Wincentego Kadłubka
w Domaszowicach odbył się koncert najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Zespół Domaszowianki do wspólnego kolędowania zaprosił
grupy z naszego regionu.
Przed ołtarzem zaśpiewały zespoły śpiewacze Książowiacy z Książa Wielkiego, Makoszanki, Domaszowianki oraz Dziecięcy Zespół Ludowy „Niedźwiadki” ze Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim, w powiecie
skarżyskim. Była to doskonała okazja do wspólnego kolędowania i podsumowania okresu bożonarodzeniowego.
Po każdym z występów artyści otrzymywali w podziękowaniu pamiątkowe statuetki.
Koncert został poprowadzony przez kierownika
zespołu Domaszowianki Edwarda Papieża. Wśród gości
znaleźli się między innymi ksiądz proboszcz Dariusz Sieradzy, wójt gminy Masłów Tomasz Lato, dyrektor Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” Krystyna Nowakowska,
dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk
oraz wiceprzewodniczący Sejmiku i prezes Wodociągów
Kieleckich Henryk Milcarz.
Na finał wszystkie zespoły zachęcały do wspólnego kolędowania, a ich kolędy niosły się przez całe Domaszowice!
KD
Fot. Grzegorz Stachera

Na wspólne kolędowanie zaprosił zespół Domaszowianki.

Na finał kolędy zaśpiewali wszyscy uczestnicy koncertu.

III Gminna Wigilia Harcerska:
Przekazali Betlejemskie Światło Pokoju
Już po raz trzeci odbyła się Gminna Wigilia Harcerska.
Tym razem gospodarzami byli druhowie z 29 Drużyny
Harcerskiej „Ogniki” im. Adasia Żeromskiego „Złotego
Skauta” w Mąchocicach-Scholasterii.
Tak jak przed każdym Bożym Narodzeniem i tym razem druhowie spotkali się, by złożyć sobie życzenia i przekazać gościom
Betlejemskie Światło Pokoju, które nasi druhowie przywieźli z Zakopanego. Zgodnie z przyjętą zasadą w każdym roku gospodarzem
harcerskiej wigilii jest inna drużyna. W poprzednich latach odbywały się one w Masłowie i Brzezinkach.
Tym razem na spotkanie w świątecznej atmosferze zaprosili
harcerze z 29 Drużyny Harcerskiej „Ogniki” im. Adasia Żeromskiego „Złotego Skauta” w Mąchocicach-Scholasterii z drużynową
Beatą Adydan, która witała gości wraz z phm. Olgą Zawodnik-Purtak, drużynową 50 DH z Brzezinek.
Przyjaciele druhów
Zaproszenie na wigilię przyjęli: hm Małgorzata Ślaska, zastępczyni komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP, hm Elżbieta Kubiec,
wieloletnia zastępczyni komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP,
współtwórczyni kieleckiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, dyrektorzy szkół, w których działają drużyny: Joanna Broniek
z Mąchocic-Scholasterii i Zbigniew Długosz z Brzezinek.
Samorząd Gminy Masłów reprezentował radny Wojciech
Haba, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy. Gościem specjalnym była phm. Genowefa
Jaros, która w latach 70-tych utworzyła jedną z pierwszych drużyn
harcerskich w gminie Masłów.
Co było, co jest
Ponad godzinne spotkanie wypełniły wspomnienia, ale również opowieści dotyczące aktualnych działań każdej z drużyn

Harcerze z gminy Masłów spotkali się przed świętami.

i podejmowanych przez nią aktywności. Phm. Jaros opowiadała
o harcerstwie w naszej gminie sprzed 40 lat. Była więc to doskonała okazja do porównań przeszłości z teraźniejszością. W czasie
spotkania nie zabrakło harcerskich pląsów oraz śpiewania kolęd.
Zgodnie z tradycją
Po przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, podzieleniu
się opłatkiem wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek: łazankami z kapustą częstowali gospodarze, nie zabrakło również ciast,
które przywiozła każda z drużyn. W III Gminnej Wigilii Harcerskiej wzięły udział: 52 Gromada Zuchowa z Masłowa z drużynową
Kamilą Zając i nauczycielką Ewą Kunderą, 50 Drużyna Harcerska
z Brzezinek z phm. Olgą Zawodnik-Purtak, 8 Drużyna Harcerska
z Mąchocic Kapitulnych z nauczycielką Emilą Sobecką oraz gospodarze 29 Drużyna Harcerska „Ogniki” im. Adasia Żeromskiego
„Złotego Skauta” w Mąchocicach-Scholasterii z Beatą Adydan.
WP
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DLA BABĆ IADKÓW
I DZ

MASŁÓW PIERWSZY

W placówkach oświatowych
odbyły się bardzo radosne uroczystości
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Sprawdźcie, jak było:)

DOMASZOWICE

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Masłowie Pierwszym odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji zbliżających się Dni Babi i Dziadka. Najmłodsi
mieszkańcy Masłowa zaprezentowali jasełka. W radosnym
przedstawieniu nie zabrakło nie tylko historii o narodzeniu Jezusa, ale również wspólnego kolędowania. Na finał dzieciaki
złożyły życzenia oraz wręczyły babciom i dziadkom słodkie
prezenty, czyli pierniczki własnoręcznie dekorowane przez
przedszkolaków i uczniów „zerówki”.
BRZEZINKI

W żłobku „Raj Maluszka” w Domaszowicach wyjątkowo
uhonorowano babcie i dziadków. Pierwszą częścią spotkania
była prezentacja multimedialna, dotycząca codzienności maluchów spędzających czas w żłobku. Atrakcją był występ maluchów, które z pomocą swych niezastąpionych Pań opiekunek, zaprezentowały piosenkę. Nie zabrakło łez wzruszenia
i radości. Dzieci wręczyły także swym babciom i  dziadkom
piękne laurki z życzeniami. Na zakończenie wszyscy zostali
zaproszeni na wspólny poczęstunek.
MĄCHOCICE–SCHOLASTERIA

W Szkole Podstawowej w Brzezinkach odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Babci i Dziadka. To od lat bardzo duże wydarzenie dla całej szkolnej społeczności, w którym udział biorą
całe pokolenia. Dzieciaki zaprezentowały wyjątkowe występy, podczas których przedstawiły mnóstwo swoich talentów.
Na finał było wręczenie pamiątkowych laurek oraz wspólny
poczęstunek.
WOLA KOPCOWA

Przedszkolaki przygotowały dla babć i dziadków specjalny
program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki
i tańczyły. Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na herbatę i słodki poczęstunek. A na koniec tego wyjątkowego dnia dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom
i dziadkom własnoręcznie przygotowane laurki.
MĄCHOCICE KAPITULNE

Przedszkolaki z wszystkich grup przygotowały wyjątkowe
inscenizacje poparte wierszami, piosenkami oraz tańcami.
Dzieciaki za swoje występy otrzymały gromkie brawa oraz
słodki upominek od pań z KGW ,,Kopcowianki,, które również prezentowały swoje wokalne umiejętności śpiewając dla
wszystkich. Po części artystycznej wszyscy dziadkowie zostali
zaproszeni na poczęstunek, który przygotowali rodzice.

Wspaniałą uroczystość przygotowały przedszkolaki z Mąchocic Kapitulnych. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Kochamy Was”. Nic więc dziwnego, że mali artyści wystąpili
dla swoich babć i dziadków najlepiej, jak tylko potrafili. Były
więc głośne śpiewy, dowcipne wierszyki oraz własnoręcznie
przygotowane upominki i wspólny poczęstunek.
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Zimowe ferie za nami. Pełen relaks bez nudy
Dzieci i młodzież z terenu gminy Masłów spędzały ferie niezwykle aktywnie dzięki wielu atrakcjom przygotowanym
przez szkoły, świetlice, Gminną Biliotekę Publiczną oraz Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.

LICZNE ATRAKCJE W ŚWIETLICACH
Dzieci bardzo aktywnie i ciekawie spędziły minione ferie.
W miejscowych świetlicach czekało na nie wiele różnorodnych
zajęć. Było malowanie witraży na szkle, które przypadło do gustu
młodym artystom. Każdy miał okazję przygotować swoją własną
kompozycję lub mógł skorzystać z gotowych szablonów.
Uczestnicy stworzyli ciekawe witraże, które będą stanowić
ciekawą dekorację w ich domach. Ponadto można było nauczyć
się ciekawych technik artystycznych jak decoupage. Podczas
warsztatów dzieci wykorzystując drewniane przedmioty wykonały
upominki dla babć i dziadków z okazji ich święta.
Nie zabrakło też wyczekiwanych przez najmłodszych poranków z bajkami. Jednak najwięcej radości sprawiły dzieciom zajęcia
kulinarne. Była zdrowa i kolorowa sałatka owocowa w wykonaniu
przedszkolaków, przepyszne rogaliki oraz pięknie i bogato udekorowane naleśniki oraz pyszne ciasto ze szpinakiem i granatem.
AKTYWNIE I SPORTOWO W SZKOŁACH
Podczas minionych ferii zimowych w szkołach na terenie
gminy Masłów odbyły się różnego rodzaju zajęcia rekreacyjno-sportowe. Młodzież próbowała swoich sił w turnieju piłki ręcznej,
która cieszyła się dużą popularnością wśród uczniów.
Odbyły się także turnieje Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt,
w których brały udział reprezentacje ze szkół w Mąchocicach-

Na lodowisku była świetna zabawa.

Jak zwykle warszataty kuchenne cieszyły się wielkim powodzeniem.

Zajęcia plastyczne to stały punkt każych ferii.

Nie zabrakło rozgrywek sportowych.

-Scholasterii, Leszczynach i Masłowie. Rywalizacje sportowe zgromadziły w placówkach liczną grupę młodzieży.
Dodatkowo w szkole w Masłowie uczniowie mieli możliwość
uczestniczyć w zajęciach artystyczno-plastycznych po hasłem
„Królowa Śniegu i bohaterowie z Krainy Narnii z wizytą w śnieżnym Masłowie.” Dzieci wykonały wspólną pracę dowolnymi
technikami plastycznymi pt. „Miasto nocą podczas zimowej pory
roku”, a także indywidualne wizje artystyczne inspirowane baśnią
Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu” i filmem „Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa”. Wyobraźnia i kreatywność uczniów była zaskakująco twórcza.
Dużym powodzeniem w szkole w Brzezinkach cieszyła się
także gra w unihokeja. Propagując aktywny wypoczynek w szkole
w Mąchocicach Kapitulnych zorganizowano także wycieczkę do
parku rozrywki FlySky w Kielcach.
Odbył się również wyjazd do Centrum Wspinaczkowego
MOBIUS. Uczniowie pod okiem instruktorów nabywali umiejętności wspinaczkowych poznając atrakcyjną dyscyplinę sportową.
Zorganizowano również wyjazd na lodowisko „Telegraf”. Niektórzy uczniowie doskonalili jazdę na łyżwach, a inni stawiali
pierwsze kroki. Był także wyjazd na basen Olimpic w Strawczynie
ze szkołą w Mąchocicach-Scholasterii.
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WESOŁO W BIBLIOTECE
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Masłowie oraz w filiach
w Wiśniówce i w Mąchocicach Kapitulnych bardzo dużo się działo.
Czas wypełniony był dobrą zabawą i książką. Z okazji Dnia Babci
i Dziadka powstawały okolicznościowe laurki i kartki, kalendarze
ze zdjęciami dzieci, świeczniki. Uczestnicy zajęć stworzyli także
kwiaty na patyczku. Odbyły się także zajęcia pn. „Urodziny Kubusia
Puchatka”, podczas których dzieci poznały sylwetkę autora książki
„Kubuś Puchatek”- A.A. Milne. Każdy uczestnik zajęć otrzymał słodkości, które włożył do własnoręcznie ozdobionego słoika na „małe
co nieco”. Dzieci miały okazję zrobić sobie zdjęcia na tle fotobudki.
W trakcie zajęć manualnych tworzono kwiatowe kalendarze, podstawki pod kubki z zakrętek, szyto i malowano torby. Czas ferii mijał również na różnorakich grach.
TROPAMI DZIKICH ZWIERZĄT ZE SZKLANYM DOMEM
To jednak nie wszystkie atrakcje. Jak co roku w ferie odbył
się VII Rajd Tropami Dzikich Zwierząt organizowany przez CEiK
„Szklany Dom” przy wsparciu Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dzieci jak i rodzice w terenie poznawali zwyczaje zwierząt,
a także uczyli się, jak rozpoznawać odciśnięte na śniegu tropy.
Uwieńczeniem spotkania było ognisko.
KD

VII Rajd Tropami Dzikich Zwierząt

			

Było pysznie!

Noc filmowa

Mąchocice chcą być Kapitalne!

Radni sołectwa Mąchocice Kapitulne chcą być bliżej mieszkańców i na bieżąco informować
o swoich działaniach oraz o tym, co ciekawego dzieje się w ich sołectwie.
Na początku bieżącego roku postanowili uruchomić specjalną stronę na portalu społecznościowym Facebook o nazwie Kapitalne Mąchocice.
- Chcemy iść z duchem czasu. Coraz więcej ludzi posiada konta na tym
popularnym serwisie społecznościowym.
Tablice ogłoszeń powoli odchodzą do lamusa, ponieważ młodzi ludzie i ci nieco
starsi częściej zaglądają do internetu, niż
na sołeckie tablice. Dlatego uruchomiliśmy naszą stronę, aby na bieżąco informować o wszystkim, co dotyczy naszego
sołectwa – mówi radny Mateusz Fąfara,
główny inicjator założenia strony.

- Od początku działamy wspólnie,
rozmawialiśmy na ten temat i postanowiliśmy, że będzie to dobry pomysł. Prowadzeniem strony zajmuje się Mateusz ale
wspólnie ustalamy o czym ważnym chcemy napisać i przedstawiać ciekawe pomysły – dodaje radny Ryszard Szymczuch.
Radni zachęcają do współtworzenia
strony. - Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dotyczące współpracy, poruszania
różnych kwestii i kontaktowania się z nami.
Będziemy tworzyć specjalne ankiety i wydarzenia. Oczywiście nie zapomnimy o tradycyjnej formie przekazu ale chcemy żeby
wiadomości docierały do jak największej
liczby mieszkańców. Naszą stronę w ciągu

kilkunastu dni zdążyło polubić już ponad
230 osób – mówią zgodnie radni.
Naszym głównym celem jest integracja społeczności lokalnej w Mąchocicach
Kapitulnych i zaangażowanie w działania
zarówno ludzi młodych jak i tych nieco
bardziej doświadczonych. Chcemy również zaprzestać dzieleniu Mąchocic na
Górne, Dolne, Ameliówkę, Zakaniów czy
Golicę. Mąchocice Kapitulne to jedność,
a my chcemy żeby stały się Kapitalnym
miejscem do życia dla nas wszystkich –
podsumowują.
Stronę Kapitalne Mąchocice znajdziecie na portalu społecznościowym
Facebook.

24

Kurier Masłowski

Z Dworku Żeromskich (18)

POKÓJ JADALNO-GOŚCINNY.
ULUBIONE POTRAWY
Zainteresowanie młodego Stefanka Żeromskiego sprawami związanymi z jedzeniem
było znikome. Otaczający świat miał sporo
do pokazania wzrastającemu dziecku, a jedzenie było zwykłą, czasem nudną czynnością. O jego jakość dbała w ciekockim dworze
matka, pod okiem której kucharka Małgorzata i młode służące miesiły ciasto na chleb
i słodkie baby, wycinały ciasteczka do herbaty, ucierały ser czy mak, ubijały śmietanę na
masło, smażyły i piekły drób, wieprzowinę
i dziczyznę, „taiły” kasze, kroiły i tarły ogórki
na mizerię, buraki na ćwikłę, marchew na surówki, kwasiły kapustę, rydze i ogórki, latem i jesienią suszyły i smażyły
owoce i grzyby. O tych wszystkich
czynnościach Stefan ani słowem nie
wspominał w młodzieńczych „Dziennikach” – po prostu jako dziecko ich
nie dostrzegał, zaś gdy był młodzieńcem, już po śmierci matki, jedzenie
we dworze, przygotowywane przez
zmieniające się służące, było coraz
mniej wyszukane, nie dogadzające
podniebieniu, często ograniczone do
najprostszych: kwaszonego mleka
z ziemniakami, jajecznicy na grzybach czy zalewajki.
Ale pewne smaki, zapachy, pewne dania zapamiętał i wspominał je w późnych latach życia w rozmowach przy
stole w Konstancinie. Wiem to od pań Anny
i Moniki Żeromskich, które czasem pytałam
o pozaliterackie sprawy, m.in. o upodobania
kulinarne pisarza. O nich za chwilę.
Jak wyglądało życie rodzinno-towarzyskie
państwa Żeromskich? Myślę, że najliczniejsze spotkania, biesiady, przyjęcia organizowali w Strawczynie, w pierwszych latach po
ślubie. Później, po Powstaniu Styczniowym
i carskim uwłaszczeniu chłopów, w Woli Kopcowej i Krajnie było już skromniej. Wreszcie od
1871 roku w Ciekotach doświadczali dalszych
ograniczeń, bo dworek był mały, nie przystosowany do dłuższego, z noclegami pobytu
gości, gospodarze mniej zasobni, utrudzeni
pogarszającą się rzeczywistością polityczną,
gospodarczą i zdrowotną. Z pewnością bywali
nadal u Żeromskich najbliżsi krewni: Schmidtowie, Kozłowscy, Trepkowie, Michalscy, Sascy,
Michał Bronicki, także znajomi z sąsiedztwa:
Karpińscy, Gronkowscy, Orlińscy, Gontkiewiczowie, Kosińscy; w grudniu każdego roku
docierał do dworu z opłatkiem organista
z Leszczyn Franciszek Molle, czasem zajrzał
leszczyński pleban ksiądz Hipolit Borewicz.
Pan Wincenty był człowiekiem pogodnym,
otwartym, bardzo gościnnym. Mawiał, że
„lepszy rubel szkody, niż za pół kopiejki wstydu”. Sypał też „jak z rękawa” dowcipami. Stefan w „Dziennikach” wspominał, że dzięki tym
walorom ojca, w czasie spotkań we dworze
„całe się pokładały od śmiechu towarzystwa”.
Myślę, że owe kilkunastoosobowe „towarzystwa” zasiadały w największym jadalno-gościnnym pokoju wokół okazałego, przykry-

tego białym haftowanym obrusem stołu, na
kanapie i krzesłach, ale też w pokoju pana
Wincentego na kanapce zwanej tête à tête
i fotelikach, kończąc tam desery, sącząc naleweczkę, czy racząc się piwem.
W ciekockim dworku odtworzyliśmy pokój
jadalno-gościnny z owalnym stołem, okazałą zieloną kanapą stojącą – według opisu z
tamtego czasu – między oknami, wysokim
dwukondygnacyjnym kredensem z dekoracją
rzeźbiarską lic i oszkloną nadstawką (w nim
i na nim zgromadziliśmy nieco starej porcelany, fajansu, szkła, kryształów i platerów).

Jest tu też kącik samowarowy (o którym pisałam wcześniej), fotel wypoczynkowy pana
domu typu berżera, stojący przy dużym piecu
zwieńczonym fryzem z różami (to nie przypadkowe ozdoby – pamiętamy, że róża widnieje w herbie Katerlów). W tym miejscu godzi
się przypomnieć scenę imienin pani Józefy
Żeromskiej, opisaną przez syna w „Dziennikach”: „imieniny mojej matki. Pamiętam, jak
byłem ośmioletnim chłopcem, jak pisałem
laurki. Pamiętam duży pokój w naszym dworze, duży piec, w którym płonie ogień… i siebie – deklamującego powinszowanie »Kochana Mamo«”.
Taki duży piec był, w moim odczuciu, bardzo
ważnym elementem dworkowej jadalni, toteż
żywo optowałam, by go postawić. Zaprojektowany con amore przez mojego męża Andrzeja, został wykonany z indywidualnie wypalonych kafli przez artystę ceramika Jerzego
Jarmołowicza w 2016 roku.
Mamy jeszcze w pokoju jadalnym dziewiętnastowieczny zegar ścienny, podręczną komódkę z pięknymi snycerskimi ozdobami, okrągły
stoliczek-gerydon, wiszące prostokątne lustro
kryształowe, dębową skrzynię z płaskorzeźbionym ornamentem i wiele drobiazgów jak
flakony, świeczniki, ozdobne talerze, serwetki, prasa. Na ścianach portrety gospodarzy
domu i krewnych, trofea myśliwskie, na podłodze dla ocieplenia wnętrza kobierzec polski
i dzicze skóry.
Ofiarodawców zabytkowych przedmiotów
umieszczonych w pokoju jadalno-gościnnym
jest sporo. Niektórych wymieniłam pisząc

wcześniejsze teksty (np. o kąciku samowarowym, o haftach etc.). Pozostali to: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Masłów
(kredens), ks. Franciszek Siarek (poroża),
Krystyna i Kazimierz Skowronowie (stoliczek),
Magdalena Silwanowicz (kwietnik), Marianna, Agnieszka i Wiesław Kotowie (filiżanki),
Małgorzata i Bogumił oraz Ewa i Grzegorz
Stolarczykowie (kobierzec), Halina Różyc (wełniana chusta), Radosław Nowakowski (replika
„Tygodnika Mód i Powieści” z 1883 roku). Z funduszy Unii Europejskiej kupiłyśmy z Krystyną
Nowakowską dziewiętnastowieczną kanapę,
krzesła, fotel oraz zmieniłyśmy
oświetlenie na stylowe w typie Księstwa Warszawskiego. Ja z mężem
ufundowaliśmy do tego wnętrza
ponad siedemdziesiąt eksponatów
mniejszych, jak świeczniki, dekoracyjne talerze, wazony, portrety rodzinne i większych, jak stół jadalny,
komódka czy skrzynia.
Co jadano w ciekockim dworku? Z zasłyszanych od pań Anny
i Moniki Żeromskich opowieści,
z „Dzienników”, listów i utworów
pisarza można stworzyć całkiem
bogaty jadłospis świąteczny i codzienny, w którym pojawiają się
barszcze, rosoły, krupniki, garusy,
zające w śmietanie, combry z dzika w sosie głogowym, kurczaki z farszem,
pieczona jagnięcina, befsztyki smażone na
maśle, kiełbasa w zawiesistym szarym sosie
z suto kraszonymi ziemniakami, cielęcina
z rożna, pasztety, ryby smażone i w galarecie,
sałaty, jarzyny, kompoty – po których, jak pisał Żeromski w „Urodzie życia”: „serce mięknie a myśl popada w optymizm”, „skromne
ale smaczne” prażuchy, pierogi z serem lub
jagodami, placki ziemniaczane z borówkami,
gołąbki z kaszą i grzybami, wigilijna kapusta
z grochem na oleju, wielkanocne mazurki,
baby petynetowe i szafranowe, makowce, ciasta ze śliwkami, poziomki ze śmietaną, konfitury z wiśni, wina, owocowe nalewki, herbata
z samowara, zabielana kawa.
W kontekście smakowitych dań przygotowywanych w dworkowej kuchni ciekockiej,
gdy żyła jeszcze pani Żeromska, szczególnie
dotkliwie odczuwał Stefan swą późniejszą
studencką warszawską biedę, tygodnie niedostatku, „tanie kuchnie”, rujnujący młody organizm głód. Ale to też była szkoła charakteru…
Ten nieco dłuższy niż zwykle tekst – mam
nadzieję – przeczytają z zaciekawieniem właściciele miejscowych gospodarstw agroturystycznych, którzy na swych stołach podają
gościom (ku ich ukontentowaniu) wiele wymienionych tradycyjnych dań polskich, zgodnie z maksymą Stefana Żeromskiego wyrażoną w powieści „Przedwiośnie”: „Zawsze łatwiej
jest z człowiekiem, gdy sobie podje, a zwłaszcza rzeczy smacznych, których w byle mieście
nie widział”.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Jedyne takie rodzeństwo. Oni mają talent i to nie jeden!
Swoimi pasjami i talentami mogliby obdzielić co najmniej dwie szkolne klasy. Rodzeństwo Marysia i Grześ Stacherowie z Domaszowic zdobywają mnóstwo nagród na prestiżowych konkursach i cieszą się, że mogą realizować swoje
marzenia. Wszystko wskazuje na to, że za chwilę dołączy do nich młodszy brat Krzyś, który ma już za sobą sukcesy
zarówno w tańcu, karate i piłce nożnej!
Takiego drugiego rodzeństwa w gminie Masłów
po prostu nie ma. Marysia i Grześ Stacherowie
zdążyli już zaznaczyć swoją obecność nie tylko
u nas, ale również w Kielcach i prestiżowych imprezach w kraju i za granicą.
Wszystko zaczęło się od pasji i zaangażowania rodziców. Mama Bernadetta świetnie
śpiewa, pięknie maluje, tata Grzegorz z zawodu
jest fotografem i biologiem, więc zmysł artystyczny oboje mają we krwi. Muzyczne zdolności to
na pewno efekt przebywania z babcią Basią i dziadkiem Jankiem, którzy od lat muzykują, a nawet tworzyli zespół muzyczny!
- O tym, co robią nasze dzieci zdecydował w większości przypadek. Ktoś zauważył, że dobrze tańczą - opowiada Bernadetta Stachera. - Podobnie było z nauką gry na fortepianie, przeczytaliśmy ogłoszenie i poszliśmy. Przejeżdżaliśmy
obok zalewu kieleckiego i dzieci zobaczyły żaglówki,
chciały popływać, podjechaliśmy, zapytaliśmy i tak
się po prostu zaczęło - dodaje Grzegorz Stachera.
MUZYKA I PRZYRODA
Ale po kolei. Marysia 11 lat skończy w kwietniu. Jest uczennicą IV klasy Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej w Kielcach, gdzie uczy się gry na wiolonczeli u Przemysława Wierzby. Świetnie śpiewa
i zdobywa wiele nagród, choćby pierwsze miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żołnierskiej
i Patriotycznej Kielce 2018, czy kilka tygodni temu w
XVI Konkursie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”
w Małogoszczu.
Jej pasją oprócz muzyki jest żeglowanie. - Bardzo lubię ten moment, kiedy jest się na jeziorze. To
wspaniałe uczucie. Żałuję trochę, że mam mniej czasu na fotografię niż kiedyś, bo bardzo lubię robić zdjęcia. Uczył mnie tata, z którym braliśmy udział w wielu
wyprawach. Obserwowaliśmy przyrodę, ptaki, braliśmy udział w obrączkowaniu bocianów czarnych
i łabędzi krzykliwych wraz ze znanym ornitologiem
Krzysztofem Dudzikiem - wylicza.

Zdjęcia Marysi znalazły się w profesjonalnych ornitologicznych publikacjach, można je oglądać na fotoblogu
www.marysia-stachera.flog.pl, gdzie zobaczymy właśnie głównie zdjęcia przyrody. - Byłam wyróżniana na wielu profesjonalnych portalach m.in. na www.
birdwatching.pl, moje zdjęcia znajdowały się w tych wyróżnionych. Dostałam
nawet nagrodę od cenionego fotografa
Mateusza Matysiaka - opowiada.
To jednak nie wszystko, bo od lat Marysia należy do formacji tanecznej Jump z którą
sięgnęła po wszystkie możliwe, najważniejsze wyróżnienia łącznie z Mistrzostwem Polski i Mistrzostwem
Europy, wywalczonym podczas wyjazdu do Francji oraz Mistrzo-

Marysia z Grzesiem oraz
mamą Bernadettą i bratem Krzysiem
prezentują swoje medale, puchary i dyplomy. Kolekcja robi wrażenie!

Zdjęcia: Grzegorz Stachera

stwem Świata. Taneczne umiejętności na pewno wykorzystuje w kolejnej sportowej pasji, którą jest karate. Od czterech lat Marysia nie schodzi z podium
najważniejszych zawodów zdobywając mistrzowskie
tytuły.

Śpiewanie to ich wielka pasja.

WIELE PASJI
Grześ w październiku będzie miał 10 lat. Tak jak
siostra uczy się w IV klasie Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej w Kielcach, gdzie doskonali swoje umiejętności gry na fortepianie. Chłopiec już od trzeciego
roku życia zaczął uczęszczać na zajęcia karate, gdzie
w Kieleckim Sportowym Klubie Karate z trenerem
Waldemarem Kęćko zaczął osiągać pierwsze sukcesy.
Później przyszedł czas na zajęcia taneczne w Świętokrzyskim Klubie Tańca i Tańca Sportowego Jump,
co do dziś przynosi chłopcu ogromną satysfakcję.
W kieleckiej formacji tanecznej skutecznie przykuwa
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uwagę, co przenosi się na sukces całej grupy, w której tańczy również Marysia. Przekuwa się to na wspomniane już nagrody i osiągnięte mistrzostwa w grupie karaibien.
Do sportowych pasji należy również piłka nożna. Od pięciu
lat działa w szkółce Korony Kielce, niedawno został powołany do
Akademii Młodych Orłów, jako jeden z 16 najlepszych młodych
piłkarzy w województwie świętokrzyskim! Podobnie jak Marysia,
uwielbia również czas spędzony na żaglach. Z klubem UKS Zalew
Kielce brali już udział w wielu zawodach. Z większości z nich przywozili pierwsze miejsca. Mają na swoim koncie
tytuły Mistrzów Podkarpacia do lat 9, Polski Południowej do lat 9, znajdują się w czołówce Mistrzostw Polski. Oboje znajdują się w wojewódzkiej kadrze żeglarskiej.
RAZEM NA SCENIE
Grześ to jednak nie tylko sportowy talent.
Jego śpiewem zachwyca się mnóstwo osób. Razem z siostrą szkoli się w Klubie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej
Bukówce, który jest wojskowym ośrodkiem kultury. Jak łatwo się domyśleć i na tym polu osiągają sukcesy. Co ciekawe nagrali już nawet płytę
z piosenkami dla przedszkoli, która powstała
w Studiu Koliber.
Często na scenie towarzyszy mu Marysia
akompaniując na wiolonczeli. Tak było choćby
podczas finału prestiżowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego, który odbywa
się w Kołobrzegu. W 2017 roku oboje przyjechali z nagrodami, a Marysia z pierwszą w historii
imprezy przyznaną za akompaniament. Grzesia można często
zobaczyć na wojskowych przeglądach. W minionym roku zajął
pierwsze miejsce podczas XI Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej pt.: „Czym dla wojska jest piosenka„
Klub Jednostki Wojskowej Komandosów Lubliniec. Wielkim przeżyciem było również śpiewanie przed kilkoma tysiącami osób w
amfiteatrze na Woli w czasie Festiwalu Śpiewających Szkół w Warszawie!
W grudniu zarówno Grześ jak i Marysia znaleźli się w gronie solistów multimedialnego oratorium bożonarodzeniowego „Do
Betlejem” Mikołaja Blajdy, które dwukrotnie było prezentowane
na scenie Filharmonii Świętokrzyskiej. Nasi młodzi artyści wystąpi
wraz z orkiestrą symfoniczną i wielkim chórem. Oratorium zostało nagrane i w czasie świąt można było je zobaczyć na antenie
TVP. To nie jedyne ich doświadczenie sceniczne. Wcześniej wraz
z tancerzami Kieleckiego Teatru Tańca występowali w widowisku
„Dziadek do orzechów”, a ze szkolnym teatrem triumfowali w międzyszkolnym konkursie.
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TRUDNO WSKAZAĆ
Grześ nie zapomina również o swoich fotograficznych i ornitologicznych zainteresowaniach. Jego zdjęcia można zobaczyć na
www.grzesiu-stachera.flog.pl, bardzo lubi wędkować, a egzamin
na kartę wędkarską zdał mając 4 lata!
- Trudno mi wskazać jedno zainteresowanie, czy pasję, którą
lubię najbardziej. Każda z nich jest dla mnie ważna i tak właśnie
lubię spędzać swój czas. Przynosi mi to wiele radości. Można poznawać wiele osób, które mają podobne zainteresowania, zwie-

W tańcu nie mają sobie równych.

dzać Polskę i świat - opowiada Grześ. Problem z tym pytaniem ma
również Marysia. - Najlepiej lubię grać na wiolonczeli i żeglować,
choć ostatnio bardzo lubię jeździć konno. Zawsze powtarzam, że
jeśli coś na początku nie wyjdzie, najważniejsze jest się nie poddawać. Zawsze sobie mówię: nie wyszło mi dziś, spróbuję jutro
- dodaje.
CO DALEJ?
Przed rodzeństwem kolejne wyzwania. Na przykład udział
w konkursie matematycznym, bo oboje są znakomici z matematyki, konkurs na interpretację i znajomość utworów Fryderyka
Chopina, konkurs z kształcenia słuchu. Kiedy pytam, kiedy i gdzie
odpoczywają zgodnie i z uśmiechem stwierdzają, że w wakacje na
żaglówkach, ale też w ferie na nartach. Wszystko wskazuje na to,
że wkrótce do grona dołączy najmłodszy z rodzeństwa. Krzyś ma
4 lata i już przejawia pierwsze talenty. Bardzo lubi muzykę i już
deklaruje, że chce grać na „szczypcach”, czyli skrzypcach. Ma już
na swoim koncie pierwszy taneczny sukces, czyli pierwsze miejsce
w kategorii disco dance wywalczone oczywiście z formacją Jump.
Podobnie jak rodzeństwo uczęszcza na zajęcie
karate i gra w Żółto-Czerwonym Przedszkolu Korony Kielce. Co ciekawe piłkarska pasja obu braci to na pewno geny od dziadka Andrzeja, który
był piłkarzem Błękitnych Kielce.
ROZWIJAĆ PASJE
Dumy ze swoich dzieci nie kryją rodzice.
- Często pytają nas, kiedy mamy na to wszystko czas. Przecież to ciągle dojazdy, dowożenie
dzieci na zajęcia, wyjazdy na turnieje. Wiadomo, że robimy to kosztem naszego wolnego
czasu, ale nie wyobrażamy sobie inaczej, bo po
prostu chcemy, by nasze dzieci były szczęśliwe
i rozwijały swoje pasje - mówią zgodnie Bernadetta i Grzegorz Stacherowie. Wiele występów
rodzeństwa można zobaczyć na internetowym
kanale „Grzegorz Stachera You Tube”.

Na żaglach lubią się ścigać, ale też odpoczywać.

Wojciech Purtak
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Dołącz do orkiestry dętej lub zespołu pieśni i tańca
Ruszają nabory do dwóch zespołów działających na
terenie gminy Masłów. Można spróbować swoich sił
w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej oraz w powstającym
właśnie reprezentacyjnym zespole pieśni i tańca.
Wraz z początkiem nowego roku szansę na wstąpienie w szeregi grup artystycznych mają wszyscy uzdolnieni artystycznie
mieszkańcy gminy Masłów. Właśnie trwa nabór do Młodzieżowej
Orkiestry Dętej, która od lat towarzyszy najważniejszym wydarzeniom patriotycznym, ale też artystycznym w gminie. - Jeśli kochasz
muzykę, umiesz lub chcesz nauczyć się grać na instrumencie dętym oraz koncertować w miłej atmosferze ze wspaniałymi ludźmi
dołącz do nas.
Czekamy na dzieci, młodzież, dorosłych, uczniów i studentów – tak do wstąpienia w ich szeregi zapraszają młodzi muzycy.
Próby odbywają się w każdą sobotę w budynku dawnego GOK-u
w Masłowie o godz. 9. Wszystkie niezbędne informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: 791 021 411.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta to oczywiście nie jedyna artystyczna możliwość. Rozpoczyna się nabór do reprezentacyjnego
zespołu pieśni i tańca gminy Masłów. - Okazało się, że w każdym
naszym zespole ludowym są osoby, które lubią i potrafią tańczyć.

Można dołączyć w szeregi Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Postanowiliśmy wykorzystać tkwiący w nich potencjał już podczas obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ostatnio w czasie Noworocznego Tortu Kultury, kiedy to
członkowie różnych zespołów odtańczyli znakomicie poloneza –
mówi Krystyna Nowakowska, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach. Czekamy na wszystkich chętnych,
którzy chcieliby zasilić szeregi nowo powstającego zespołu – dodaje. Wszystkie szczegóły pod numerem telefonu: 41 311 21 28.
WP

Grają w Lidze Świętokrzyskiej
Pierwsza runda Ligi Świętokrzyskiej zakończyła się
pod koniec minionego roku. Poziom rozgrywek był
w tym sezonie bardzo wysoki i niestety niezbyt udany pod względem wygranych dla naszych młodych
szczypiornistów.

Nasi szczypiorniści wyróżniają się młodym wiekiem.

Nie było to przyczyną braku umiejętności lecz młodego wieku. Mecze rozpoczęły się 27 października. MSS Masłów reprezentują: Błażej Majcherczyk, Eryk Dziwoń, Kacper Sylwar, Jan Kasperek (nieoceniony bramkarz jeden z bardziej skutecznych w lidze),
Patryk Niewadził, Piotr Januchta, Kamil Samiczak, Marcin Lipowski, Kamil Majcherczyk, Sebastian Brzoza, Maciej Życzkowski,
Mateusz Stróżyk (zawodnik z gimnazjum im. St. Kostki), Karol
Kmieć, Stanisław Dróżdż, Miłosz Szczukiewicz.
RED

Paweł najlepszy w województwie
Wielkim sukcesem zakończył się udział w wojewódzich zawodach szachowych dla Pawła Kupisa.
Jeśli ktoś myśli, że szachy to już niemodny sport jest błędzie. Szachy mają się
bardzo dobrze, o czym doskonale świadczy
osiągnięcie Pawła Kupisa, ucznia klasy VIII
Szkoły Podstawowej w Brzezinkach.
Paweł doskonale zaprezentował się
w prestiżowej imprezie i zajął pierwsze
miejsce w województwie świętokrzyskim
w finale Wojewódzkiego Indywidualnego
Turnieju Szachowego Chłopców z roczni-

ków 2003-2005. Organizatorem tego wydarzenia był Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy w Kielcach.
To już nie pierwszy sukces Pawła
w tej dziedzinie. Przypomnijmy, że ma też
na swoim koncie wyróżnienia artystyczne,
a jego śpiewem i recytacjami byli zachwyceni np. pisarka Barbara Wachowicz i krakowski bard Piotr „Kuba” Kubowicz.

Paweł Kupis w nagrodę otrzymał pamiątkowy puchar.
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Brawa dla naszych karateków
Sekcja karate z Mąchocic Kapitulnych zajęła pierwsze
miejsce w zawodach, które odbyły się w Kielcach.
W ciekawej oprawie, na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach rozegrano Zawody Mikołajkowe organizowane przez
Klub Karate Kyokushin Chikara. Przyciągnęły one 300 zawodników
z całego regionu. Wśród nich nie zabrakło również reprezentacji
gminy Masłów. Naszymi przedstawicielami byli zawodnicy z sekcji
karate z Mąchocic Kapitulnych prowadzonej przez senseia Adama
Marcjana. Młodzi sportowcy doskonale zaprezentowali się w swojej kategorii i w efekcie wywalczyli pierwsze miejsce w kategorii
zaawansowanej. Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych
sukcesów!
WP

Gratulujemy pierwszego miejsca.

MMW Szalunki Mistrzem Masłowskiej Ligi Futsalu
Dobiegła końca IV edycja Masłowskiej Ligi Futsalu.
W rozgrywkach, które rozpoczęły się w listopadzie
ubiegłego roku wzięło udział 13 drużyn: z Masłowa,
Górna, Bielin i Kielc.
Niedzielnym spotkaniom na hali sportowej w Masłowie towarzyszyło wiele footbalowych emocji. Do końca rozgrywał się pojedynek o I miejsce MLF. Drużyna Gas Monkey Team w ostatniej minucie
je straciła, przegrywając ostatecznie z Delikatesami Centrum Radlin
5:4. W ogólnym rozrachunku I miejsce trafiło do drużyny MMW Szalunki Kielce, II wywalczyła masłowska drużyna Gas Monkey Team,
natomiast III zdobyły Delikatesy Centrum Radlin.
Najlepszym strzelcem okazał się zawodnik drużyny Gas –
Łukasz Piotrowski. Tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Bartosz
Kuzincow z MMW Szalunki Kielce, natomiast najlepszym bramkarzem okazał się Tomasz Januchta także z drużyny Gas Monkey
Team. Drużyny zwycięskie oraz poszczególni utytułowani zawodnicy otrzymali z rąk wójta gminy Masłów Tomasza Lato, dyrektora

Najlepsi zawodnicy i przedstawiciele drużyn odebrali puchary,
nagrody i gratulacje od gości.

Powodów do radości nie brakowało.

„Szklanego Domu” Krystyny Nowakowskiej oraz
gości Mirosława Gębskiego, starosty kieleckiego
oraz Henryka Milcarza, prezesa Wodociągów
Kieleckich puchary, statuetki oraz nagrody.
Wójt podziękował i pogratulował wszystkim
drużynom, które brały udział w rozgrywkach,
zarówno tym z Masłowa jak i naszym gościom
z gmin ościennych i już dziś zaprosił do wzięcia
udziału w kolejnej edycji MLF.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przeprowadzeniu rozgrywek ligowych
m.in. sędziom, opiece medycznej serdecznie
dziękujemy. Specjalne podziękowanie kierujemy
do sponsorów: firmy Soccer City, Firmy Handlowej Ceramik, Wodociągów Kieleckich, Starostwa
Powiatowego oraz do Damiana Terelaka, właściciela Hotelu Leśna Promenada.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dostarczenie nam wszystkim radości,
pozytywnych emocji i zadowolenia.
RED

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

