KURIER

Masłowski
Nr 2/2019 (131)

Kwiecień

Pismo Samorządu Gminy Masłów

Egzemplarz Bezpłatny

ISSN 1731-6979

Papieska Droga Krzyżowa
w Masłowie
str. 12-13

Radosnych, spokojnych,
pełnych nadziei
i miłości Świąt
Wielkiej Nocy
życzą
Przewodniczący
Wójt Gminy
Rady Gminy Masłów Masłów
Piotr Zegadło
Tomasz Lato
radni, sołtysi
oraz pracownicy
Urzędu Gminy w Masłowie

2

Kurier Masłowski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Masłów,
Za nami kolejne działania i wydarzenia
istotne dla rozwoju naszej gminy. W ostatni
etap wchodzą prace związane z zagospodarowaniem zalewu w Cedzynie od strony Woli
Kopcowej. Na ukończeniu jest montowanie
ok. 150 lamp oświetleniowych. W czerwcu
rozpocznie się montaż drewnianych ławek,
altan, wieży widokowej, bocianiego gniazda.
Podczas ostatnich posiedzeń Rady Gminy
radni zdecydowali o wprowadzeniu do budżetu nowych zadań. Szerzej piszemy o nich
na kolejnych stronach.
W świetlicach w Masłowie Pierwszym,
Dąbrowie i Ciekotach ruszył projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży.
Prowadzone są dodatkowe zajęcia, a latem
i zimą ich uczestnicy zostaną zaproszeni na
atrakcyjne wyjazdowe obozy.
Niedawno w ramach Dni Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej gościliśmy delegację
z zaprzyjaźnionej gminy Bőrcs. Był czas na
wspólne świętowanie jubileuszu 15-lecia
współpracy naszych gmin i umacnianie relacji.
Okres Wielkiego Postu to od lat dla
naszej społeczności ważny moment. Dziękuję wszystkim uczestnikom Papieskiej Drogi
Krzyżowej, którą poprowadziliśmy w Masłowie w 14. rocznicę śmierci św. Jana Pawła
II. Gratuluję grupie Golica sukcesów na przeglądach pieśni wielkopostnych w Daleszycach i na Świętym Krzyżu.
Pozostając w nastroju oczekiwania
na Wielkanoc zapraszam, wspólnie z biskupem Marianem Floryczykiem, na tradycyjne
święcenie pokarmów przed dworem Stefana
Żeromskiego. Spotykamy się w Ciekotach
w Wielką Sobotę o godz. 12.
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Lato
wójt gminy Masłów
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Co roku w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego stajemy przed tajemnicą. Nie rozumiemy czym jest zmartwychwstanie. Uczniowie schodząc z Góry Przemienienia rozmawiali między sobą, co znaczy powstać z martwych. Nie rozumiały jej kobiety, które przyszły do Grobu
Pańskiego i zastały go pustym. Ciągle też nie rozumieli jej Apostołowie. Zmartwychwstanie
to największa tajemnica wiary chrześcijańskiej. I choć jej nie rozumiemy na pewno możemy
powiedzieć, że jest ono ewangelią ciała i dobrą nowiną także dla współczesnego człowieka
pogrążonego w cielesności. Zmartwychwstania nie trzeba rozumieć lecz nim żyć! Od Jezusa,
pierwszego i jedynego zmartwychwstałego, uczymy się tajemnicy zmartwychwstania: gdy
umieramy sobie, by dawać życie innym, gdy przeżywamy na sobie już teraz i „powtórnie”
zmartwychwstanie Chrystusa rozumiemy całą naszą codzienność!
Radosnego i głębokiego przeżycia Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego
życzą Duszpasterze Dekanatu Masłowskiego:
proboszczowie: ks. prał. Lucjan Skolik, ks. kan. Ryszard Zaborek,
ks. kan. Piotr Motyka, ks. kan. Zbigniew Kądziela, ks. kan. Dariusz Sieradzy,
ks. Leszek Struzik, rezydenci: ks. Tadeusz Wojtasiński,
ks. Piotr Muszyński, ks. Adrian Bydliński
wikariusze: ks. Adrian Buczkowski, ks. Dariusz Tarka, ks. Krzysztof Tkaczyk.

Zbierali żywność przed Wielkanocą
Uczniowie szkół w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach-Scholasterii włączyli się do Wielkanocnej Zbiórki Żywności. Akcja organizowana jest przez
Banki Żywności na terenie całej Polski.
Przedświąteczna Zbiórka Żywności to
sprawdzony sposób na pomoc dla najuboższych, która tak naprawdę odbywa się przy
okazji zakupów do swojego domu. Każdy
klient mógł przekazać wolontariuszom produkty spożywcze, którymi chciał podzielić
się z osobami najuboższymi.
Nie potrzeba wiele wystarczy kilka
złotych, aby rzeczywiście pomóc. Na terenie Gminy Masłów zbiórka odbywała się
w markecie SPAR w Masłowie Pierwszym.
Akcję rozpoczęli wolontariusze ze Szkoły
im. Jana Pawła II w Masłowie: Kamil Majcherczyk, Michał Nowakowski, Damian
Ksel oraz siostra Maria Łuszczyńska z masłowskiej parafii. Później dołączyli do nich
jeszcze inni uczniowie ze Szkoły w Masłowie Pierwszym i Mąchocic- Scholasterii.
Już w ciągu pierwszej godziny zainteresowanie było naprawdę spore co można było zauważyć po zapełniającym się
powoli wózku z zakupami. Artykuły, które

Masłowscy uczniowie
z siostrą Marią Łuszczyńską.

darczyńcy mogli włożyć do koszyka to najlepiej takie z długim terminem przydatności
jak: kasza, ryż, makaron, olej, napoje, konserwy mięsne, przetwory warzywne i owocowe, mleko UHT i inne produkty z długim
terminem przydatności.
KD
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Ruszają procedury budowy wodociągu
Rozpoczęto procedurę przetargową związaną z budową sieci wodociągowej w Dolinie Marczakowej od strony Kajetanowa. Na ten cel radni zabezpieczyli w budżecie 600 tys. zł
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu 886 metrów sieci
wodociągowej. Gmina posiada już zatwierdzony projekt budowlany inwestycji z pozwoleniem na budowę. Budowa sieci wodociągowej to inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców od lat.
W okresie wiosny, lata i jesieni występują znaczne niedobory wody
w studniach. Problem istnieje od lat i wiele razy był zgłaszany, jako
ten do szybkiej realizacji.
Dzięki decyzji radnych, którzy na ostatniej, lutowej sesji przeznaczyli na ten cel 600 tys. zł. doczeka się realizacji. Zadanie to
miało być wykonane w 2018 roku, lecz z uwagi na brak środków

zostało przeniesione na rok bieżący. W wyniku budowy Gmina zapewnia projekty budowlane przyłączy wodociągowych dla 22 gospodarstw domowych, natomiast mieszkańcy z własnych środków
muszą sfinansować budowę przyłączy do swoich domostw.
Wykonawcę robót poznamy na przełomie kwietnia i maja.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, sieć wodociągowa będzie budowana w okresie letnim tego roku, tak by przed jesienią
wszystko było gotowe.
WP

 Przyjadą ankieterzy.

Rusza realizacja ciekawego projektu LGD

Już w najbliższym czasie na terenie Gminy Masłów pojawią
się ankieterzy. W ramach projektu realizowanego przez LGD –
Wokół Łysej Góry przy wsparciu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego prowadzona będzie Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa lokalnego obszaru LGD i opracowanie koncepcji marki
LGD.
Działania polegać będą na przeprowadzeniu badań inwentaryzacyjnych w terenie, zmierzających do zgromadzenia aktualnej, rzetelnej wiedzy na temat zasobów lokalnych, produktów,
usług, obiektów dziedzictwa lokalnego. Ankieterzy pojawią się

w obiektach gastronomicznych, hotelach, gospodarstwach agroturystycznych, ale również u lokalnych producentów np. miodów, serów, wędlin itp.
Kolejnym etapem będzie przygotowanie spójnej koncepcji
marki usług, produktów obszaru LGD. Przyznane będą certyfikaty w różnych kategoriach ofertowych wraz z propozycjami
graficznej wizualizacji marki, a także propozycją działań marketingowych.
Zapraszamy do pomocy ankieterom LGD.
WP

Nowe mobilne komputery dla uczniów z Brzezinek
Dziewięć mobilnych komputerów trafiło do Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. Uczniowie już mogą z nich korzystać dzięki projektowi „Nowa era komputera”.
We wtorkowy poranek nowe komputery przekazał uczniom
wójt Tomasz Lato, który podpisał stosowny protokół ze Zbigniewem Długoszem, dyrektorem szkoły. - Radość uczniów jest najlepszą oceną realizacji tego projektu. Do Brzezinek trafiło dziewięć
mobilnych komputerów z odpinanymi matrycami, dzięki czemu
można z nich również korzystać jak z tabletów - mówi wójt. - Projekt to jednak nie tylko komputery dla uczniów, ale również szkolenia dla mieszkańców gminy Masłów, które odbywały się w Urzędzie Gminy - dodaje.
Od listopada 2018 roku do marca skorzystało z nich 60 osób,
które w pięciu grupach uczestniczyło w szkoleniach. Można było
się dowiedzieć m.in. jak utworzyć własną stronę internetową, jak
ma zachowywać się rodzic w sieci, jak bezpiecznie przeprowadzać transakcje w internecie. Największym powodzeniem cieszyły
się szkolenia „Mój biznes w sieci”, gdzie utworzono aż dwie grupy
chętnych.
Wszystko to dzięki realizacji zadania „Rozwój kompetencji
cyfrowych w gminie Masłów” w ramach projektu „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Gmina Masłów otrzymała 100 procent dofinansowania na ten projekt, które wyniosło nieco ponad 36 tys. zł, z czego niemal 12 tys. zł
to koszt komputerów przekazanych uczniom.

Wójt Tomasz Lato przekazał uczniom mobilne komputery.

Co ważne Szkoła w Brzezinkach otrzymała komputery, ponieważ wcześniej nie realizowano w placówce innych działań,
które wiązały się z pozyskaniem sprzętu komputerowego.
WP
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Z OBRAD SESJI RADY GMINY MASŁÓW
 V sesja Rady Gminy: Nad czym debatowali radni?
Zmiany budżetowe, plan zagospodarowania przestrzennego
Sołectwa Mąchocice-Scholasteria oraz połączenie placówek działających w strefie pomocy społecznej to jedne z najważniejszych
punktów lutowej sesji Rady Gminy Masłów.

Obrady poprowadził przewodniczący Piotr Zegadło.

V sesja Rady Gminy Masłów odbyła się w sali samorządowej
Urzędu Gminy. Radni przyjęli długo oczekiwany projekt zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Mąchocice-Scholasteria.
W planie dla Wiśniówki zostały uwzględnione zmiany po rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody świętokrzyskiego. Dotyczyły
one terenów położonych w obrębie węzła komunikacyjnego Kielce-Północ. Istotne jest to, że oba plany przeszły pozytywnie całą
procedurę planistyczną łącznie z konsultacjami społecznymi. Jak
podkreśla Wójt Tomasz Lato przed nami kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, które będą przedkładane na kolejnych
sesjach Rady Gminy.
NA PROFILAKTYKĘ I SZKOLENIA
Zmieniono Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 z uwagi na rozliczenie wpływów
z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018 rok. Program zwiększony niemal o 52 tys. zł, które przeznaczone na działania profilaktyczne (m.in. diagnozę, zajęcia w szkołach oraz dodatkowe godziny pracy psychologa-terapeuty).
Na podstawie Karty Nauczyciela zostały wyodrębnione
środki w budżecie Gminy Masłów na doskonalenie zawodowe
nauczycieli. Zapotrzebowanie na poszczególne szkolenia i studia
podyplomowe zgłosili dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej gminy. Zaplanowano szkolenia dla kadry kierowniczej
oraz nauczycieli i dofinansowania do studiów magisterskich, podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych z zakresu integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, nauczania drugiego przedmiotu,
nauczania języków obcych, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenpedagogiki, pedagogiki specjalnej.
POŁĄCZENIE PLACÓWEK
Radni podjęli decyzję połączenia gminnych placówek działających w strefie pomocy społecznej. Od 1 kwietnia 2019 roku
Placówka Wsparcia Pobytu Dziennego „Promyczek” w Woli
Kopcowej podlegać będzie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Masłowie. Zmiana oznaczać będzie to, że pracownicy
„Promyczka” będą podlegać pod kierownika GOPS-u. Nie zmieni się nic jeśli chodzi o funkcjonowanie placówki dla korzystających z niej dzieci i młodzieży. Nadal będzie otwarta sześć godzin
dziennie, od godz. 13 do 19, od poniedziałku do piątku. Zmiana

spowodowana jest m.in. potrzebami wynikającymi z administracji,
oszczędnościami oraz organizacją tego typu placówek.
O OPIECE NAD ZWIERZĘTAMI
I ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI
Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Masłów. To
dokumenty określające działania w roku 2019, jakie Gmina będzie
podejmować w tym temacie. Określa m.in. opiekę weterynaryjną
(sterylizacja i kastracja), transport i utylizację padłych, bezdomnych
zwierząt i odławianie oraz umieszczanie bezdomnych zwierząt
w schronisku. Tak jak w poprzednich latach Gmina bedzie współfinansować (50% do 50%) kastrację i sterylizację zwierząt posiadających swoich właścicieli. Na cały program przeznaczono kwotę blisko 125 tys. zł. Co ważne program został pozytywnie zaopiniowany
przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach oraz koła łowieckie. Swoje zdanie mogli w tym temacie wyrazić również mieszkańcy gminy, jednak w tym temacie nie wpłynęły żadne uwagi.
NOWA NAZWA
Kolejna z uchwał dotyczyła nadaniu nazwy kolejnej ulicy
w Domaszowicach. Tym razem zdecydowano o nadaniu nazwy
ul. Ogródkowa. To już dziewiąta ulica z nową nazwą w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy.
ZMIANY W BUDŻECIE
Jak na każdej sesji wprowadzono zmiany do budżetu oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nowym zadaniem jest wykonanie sieci wodociągowej w Dolinie Marczakowej od strony Kajetanowa, na które zabezpieczono ok. 600 tys. zł. Co ważne Gmina
posiada już projekt na wykonanie tej inwestycji. W opracowanej
dokumentacji są również przyłącza, na podstawie których mieszkańcy będą mogli dokonać podłączenia do sieci wodociągowej.
W nowych zadaniach znalazła się również modernizacja drogi gruntowej w Brzezinkach na długości ok. 150 metrów (droga zostanie wykonana w tłuczniu) oraz projekty dotyczące oświetlenia
na odcinkach dróg w miejscach stwarzających zagrożenie. Projektowane odcinki oświetlenia znajdą się w Brzezinkach (odcinek od
ul. ks. Józefa Marszałka w kierunku połączenia z istniejącym oświetleniem), Masłowie Pierwszym (odcinek od ul. Ogrodowej w kierunku Masłowa Drugiego, ul. Spacerowa; odcinek ul. Słonecznej
w kierunku ul. Lotniczej), w Wiśniówce (w nieoświetlonej części
osiedla). W planach jest również dowieszenie opraw oświetleniowych przy drodze gminnej w Mąchocicach-Scholasterii.

Radni spotkali się piąty raz w tej kadencji.
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Radni uaktualnili projekt budowlany drogi - ul. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych do zgodności z warunkami technicznymi
oraz drogi wewnętrznej ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym
na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Zielonej. Te dwa projekty
pozwolą o ubieganie się Gminy Masłów o środki zewnętrzne z Budżetu Państwa.
Ostatnią budżetową zmianą przyjętą na sesji była aktualizacja
projektu ścieżki rowerowej na odcinku Centrum Edukacji i Kultury
„Szklany Dom” w Ciekotach w kierunku Wilkowa. Uwzględniając tę zmianę radni zdecydowali o udzieleniu pomocy rzeczowej,
w formie projektu, dla Powiatu Kieleckiego.
BEZ BUDŻETU SOŁECKIEGO
Jedną z ostatnich uchwał było zdecydowanie o niewyodrębnianiu w budżecie Gminy środków na fundusz sołecki w 2020
roku. Większością głosów uchwała została przyjęta. Zawieszenie
funkcjonowania funduszu sołeckiego podyktowane było znacz-

nym obciążeniem budżetu wydatkami bieżącymi. Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego w ostatnich latach wskazuje zdecydowanie na wydatki bieżące, a nie na przeznaczenie środków na
zadania inwestycyjne. Pieniądze przeznaczone na fundusz sołecki
w ostatnich latach wzrastały i były uzależnione od wysokości dochodów Gminy, na które składały się dochody własne i dotacje.
Przyjęte zadania z funduszu sołeckiego na rok 2018 w znacznym stopniu przewyższają koszty ich realizacji. Gmina przeznaczy
środki na dofinansowanie w kwocie niezbędnej do rozliczenia zadań. Rezygnacja z niego na tym poziomie stanowi o zabezpieczeniu dalszych planów budżetowych.
Zawieszenie na jeden rok funduszu sołeckiego nie oznacza
pozbawienia mieszkańców sołectw prawa do decydowania o zadaniach inwestycyjnych wpisanych na kolejny rok budżetowy.
Będą mogły być one zgłaszane zarówno przez radnych reprezentujących dane sołectwa jak i sołtysów i rady sołeckie.
WP

 VI sesja Rady Gminy Masłów: Nowe zadania w budżecie
W programie sesji znalazły się uchwały dotyczące zmian
w budżecie, ale również sprawozdania.
Posiedzenie Rady Gminy odbyło się w sali samorządowej
Urzędu Gminy Masłów. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła kierownik Aneta Kułak. Złożyły się
na niego relacje z działań podejmowanych przez GOPS w ramach
m.in. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020, Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018, Programu dla
Rodzin Wielodzietnych Gminy Masłów. O szczegółach napiszemy
w oddzielnym artykule.
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Z informacjami o stanie mienia komunalnego, gruntów zapoznał radnych Kierownik Referatu Budownictwa Dariusz Korczyński Mowa była m.in. o nieruchomościach będących w posiadaniu
Gminy. W okresie ostatniego roku ujawniono prawo własności
Gminy do 36 działek, nabyto m.in. pod poszerzenie dróg 3 działki, skomunalizowano 19 działek. W wykazie znalazły się również
działki, które Gmina sprzedała Wodociągom Kieleckim celem prowadzenia inwestycji polegającej na skanalizowaniu północnej części Gminy.

O nowych zadaniach budżetowych opowiadała skarbnik
Małgorzata Kumór.

Obrady można było obserwować na żywo
na kanale Gminy Masłów w serwisie You Tube.

OŚWIATOWE UCHWAŁY
Blok uchwał związanych z oświatą przedstawiła Irena Kundera, kierownik Centrum Usług Wspólnych. Radni przyjęli projekt
uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa,logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela
oddziału przedszkolnego pracującego z grupami dzieci 6-letnich
i młodszych, w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ustawie - Karta Nauczyciela od 1 września 2019 roku, Rada Gminy określiła liczbę
25 godzin pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego
pracującego z grupą dzieci sześcioletnich i młodszych, tzw grupy
mieszanej. Dotychczas nie było tego typu pensum nigdzie unormowanego. Pozostałe stanowiska nauczycieli wymienione w uchwale
mają utrzymane pensum godzin w dotychczasowym wymiarze,
czyli 22 godziny.
Przyjęto również uchwałę w sprawie ustalenia sieci publiczych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłów
oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września
2019 roku. Co ważne pozostają one bez zmian, a podjęcie uchwały było wynikiem zakończonej reformy edukacji znoszącej gimnazja. W strukturze oprócz szkół pdstawowych znajdują się również
oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.
ZMIANY BUDŻETOWE
Po stronie dochodów zwiększono kwotę budżetu o 285 tys. zł.
Ma to związek z subwencją oświatową, refundacją projektów unijnych i zwrotem niewykorzystanych dotacji udzielonych przez
Gminę.
Po stronie wydatków radni zdecydowali o zabezpieczeniu
środków na rozbudowę ścieżki rowerowej w przełomie Lubrzanki.
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Ma to związek z aktualizacją kosztorysów wynikającą z konieczności przełożenia w czasie realizacji o kilka miesięcy. To efekt problemów Wodociągów Kieleckich z poszukiwaniem wykonawcy
kanalizacji północnej części Gminy Masłów, po tym jak z wykonania zrezygnowała firma wyłoniona w przetargu. Gmina Masłów już
rozpoczęła część prac przy ścieżce i zostanie wykonany odcinek
około 1.600 m (75% zadania), a reszta około 550 m zostanie wykonana po położeniu kanału przez Wodociągi Kieleckie.
W nowych zadaniach znalazły się m.in.: budowa odwodnienia
w Masłowie Drugim (ul. Panoramiczna przy włączeniu się do ul. Krajobrazowej), projekt budowlany drogi ul. Wiosennej (od ul. Cedzyńskiej do ul. Polnej) w Woli Kopcowej, zakup wraz z montażem barier
ochronnych w Masłowie Pierwszym na ul. Jana Pieniążka, opracowanie projektu budowlanego przepustu pod strumienieniem w Woli
Kopcowej, ul. Polna; zakup i montaż czterech wiat przystankowych
w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych, wykonanie monitoringu w ośrodkach zdrowia w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapitulnych, modernizacja oświetlenia hali sportowej w Masłowie Pierwszym, budowa odwodnienia boiska w Brzezinkach.
Ważnym nowym zadaniem jest stworzenie projektu budowlanego i budowa oświetlenia w Mąchociach-Scholasterii przy drodze gminnej.

Radni przeznaczyli również pieniądze na zakup i montaż
znaków interaktywnych na drogach w miejscach niebezpiecznych
(Dąbrowa Łąki, ul. Letniskowa w Woli Kopcowej).
Zmieniono uchwałę, z lutego tego roku, dotyczącą udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego na opracowanie
dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na odcinku „Szklany
Dom” do granicy z gminą Bodzentyn. Ma to związek ze zwiększoną ceną za opracowanie projektu, co odzwierciedla faktyczne ceny
rynkowe.
O KANALIZACJI
Radni zdecydowali o przekazaniu do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi na granicy
Domaszowic i Woli Kopcowej. To wynik inwestycji wykonanych
przez Gminę Masłów w 2018 roku polegających na budowie sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
Zdecydowano również o przekazaniu do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym (ul. Graniczna, ul. Miodowa) oraz w Domaszowicach (droga wewnętrzna).
Te punkty dotyczyły budowy sieci przez prywatnych inwestorów
(mieszkańców) na odcinkach sieci wodociągowej i jednego odcinka sieci kanalizacji.
WP

Umowa na rozbudowę świetlicy podpisana
Już w ciągu najbliższych tygodni ruszy rozbudowa
aneksu kuchennego w świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej.
W Urzędzie Gminy w Masłowie podpisano umowę na
zadanie polegajace na rozbudowie istniejącego pomieszczenia
gospodarczego, które zostanie przeznaczone pod działalność
kuchenną. Po stronie zachodniej budynku zostanie dobudowana nowa część.

W przetargu na wykonanie inwestycji została wyłoniona
firma Usługi Remontowo-Budowlane Ryszard Och. Całość prac
kosztować będzie 45 tys. zł, a ich zakończenie planowane jest
do końca wakacji.
Świelica samorządowa w Dolinie Marczakowej to jedno
z miejsc, w których prężenie działają mieszkańcy podejmujący
wiele ciekawych inicjatyw. Skupieni są wokół m.in. grup Dolnianki, Dolinianki Seniorki oraz Małe Dolnianki.
WP

Większe działki,
większe szanse
Gmina Masłów dbając o rozwój
sołectw podejmuje działania
mające na celu poprawę zagospodarowania terenu, tak by odpowiedzieć na zapotrzebowania
mieszkańców.
Na bieżąco prowadzone są działania związane z regulacją stanu prawnego
gruntów pod drogami, co w przyszłości zaowocuje możliwością uzyskania środków
zewnętrznych na przebudowę istniejących
dróg lub budowę nowych. Tak było m.in.
z drogami w Domaszowicach, Dąbrowie,
do których gmina posiada od niedawna
prawo własności.
Działki zabudowane budynkami publicznymi mają już uregulowany stan prawny we wszystkich sołectwach. Ostatnio
do tego grona dołączyła działka, na której
znajduje się świetlica wiejska w Barczy. Takie postępowania pozwoliły na wykonanie
prac termomodernizacjach np. w ośrodku
zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych.

Ostatnio uregulowano stan prawny działki, na której znajduje się świetlica wiejska w Barczy.

Ważne działania podejmowane są w kwestii pozyskiwania działek w drodze zamiany i zakupu. Jest to bezpośrednio związane z powiększeniem terenów gminnych, dzięki czemu będzie można wykonać na nich oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.
W ostatnim czasie doszło do zmiany działek w Woli Kopcowej, co pozwoli na przygotowanie do budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej. Zamieniono działki również w Mąchocicach Kapitulnych przy ul. św. Floriana. Tam w planach jest budowa placu
zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego.
WP
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Ruszył nowy przetarg na odbiór odpadów
Zgodnie z zapowiedziami ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy
Masłów.
W związku z podwyżkami cen za
odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych umowa z firmą odpowiadającą
za to zadanie została podpisana pod koniec
2018 roku na czas sześciu miesięcy. Miało

to związek z możliwością ogłoszenia kolejnego przetargu już na dłuższy okres, ale być
może uzyskania lepszej cenowo oferty.
NOWY PRZETARG
WŁAŚNIE ZOSTAŁ OGŁOSZONY.
- Chcemy, by w przetargu wystatrowało więcej firm, dlatego m.in. organiczyliśmy część z przetargowych wymogów.
Liczymy na konkurencyjne oferty, również
od nowych firm, ale takich spełniających

wszystkie wymogi ustawowo związane
z odbiorem odpadów. Gwarancją prawidłowej realizacji umowy będzie oczywiście
posiadanie przez firmy polisy ubezpieczeniowej na wykonywane zadanie - mówi
wójt Tomasz Lato.
Oferty można składać do 7 maja.
Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Masłów.
WP

Są pieniądze na działania
dotyczące
bezdomności zwierząt
Rada Gminy Masłów podczas lutowej sesji przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Masłów.
Jak informuje Karolina Januchta, inspektor Urzędu Gminy w Masłowie program gwarantuje kompleksowe działania.
Obejmują one m.in. opiekę weterynaryjną
(sterylizacja i kastracja, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt z terenu
gminy Masłów), zapewnienie miejsca dla
zwierząt gospodarskich, działania edukacyjne i opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
odbiór, transport i utylizację padłych sztuk
bezdomnych zwierząt domowych, gospodarskich i dzikich z terenu gminy Masłów
oraz odławianie, transport i zapewnienie

Jak skorzystać?
Wszyscy mieszkańcy, którzy
chcą skorzystać z dofinansowania do
kastracji i sterylizacji zwierząt mogą się zgłaszać do Wydziału Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej w Urzędzie Gminy Masłów (pokój
miejsca w schronisku dla
nr 1). Konieczne jest wypełnienie wniosku, dostępzwierząt bezdomnych wynego
również na stronie www.maslow.pl. W ostatnich
łapanych z terenu naszej
latach z takiej możliwości korzystało około 100 osób
gminy.
rocznie. W 2018 roku z terenu gminy Masłów odłoDLA ZAPOBIEGANIA
wiono 54 sztuki bezdomnych zwierząt. Wszystkie
Tak jak w poprzednich
trafiły do schroniska w Strzelcach. Za obsługę
latach Gmina będzie współdziałań określonych w programie odpofinansować (50% do 50%)
wiada, tak jak w poprzednich latach,
kastrację i sterylizację zwierząt
PHU Jarosław Dudzik z Ceposiadających swoich właścicieli.
dzyny.
Bezpłatnie sterylizacja przysługuje osobom, które przygarną bezdomne zwierzę.
Zabiegi wykonywane będą w gabinecie
weterynaryjnym Med Wet w Kielcach (ul.
Gabrieli Zapolskiej 7/U4).

WIĘKSZE KOSZTY
Na cały program przeznaczono kwotę
blisko 125 tys. zł. Warto zauważyć, że z roku
na rok kwota na ten cel wzrasta, rok temu
była to kwota 112 tys. zł. To wynik zwięk-

szającej się liczby bezdomnych zwierząt na
terenie gminy, którymi trzeba się zająć.
Co ważne program został pozytywnie
zaopiniowany przez Powiatowy Inspektorat
weterynarii w Kielcach oraz koła łowieckie.
Swoje zdanie mogli w tym temacie wyrazić
również mieszkańcy gminy, jednak w tym
temacie nie wpłynęły żadne uwagi.
WP

Płać podatki, tam gdzie mieszkasz!
Jednym z głównych źródeł dochodów gmin są podatki płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Im więcej ich wpłynie do gminnej kasy tym więcej jest możliwości na realizację kolejnych przedsięwzięć. Są to fundusze przeznaczane na kolejne inwestycje, które pozwalają podnieść standardy życia mieszkańców gminy. To z rozliczeń PIT trafia prawie 40%
do budżetu gminy. Oznacza to, że jeżeli wysokość naliczonego
podatku wyniesie 1000 zł, do budżetu gminy wróci około 400 złotych od jednego mieszkańca. Pieniądze te przeznacza się między
innymi na: budowę i remonty dróg i chodników, budowę sieci ka-

nalizacyjnej i wodociągowej, modernizację szkół i świetlic, ochronę środowiska, kulturę, oraz wiele innych inwestycji
Każdy, kto składając swój PIT jako miejsce zamieszkania
wskaże Gminę Masłów, będzie miał udział w jej rozwoju. Nie
trzeba zmieniać miejsca zameldowania! Wystarczy uaktualnić
faktyczny adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym, wypełniając właściwy formularz. Jest to bardzo proste i bezpłatne.
Miej udział w rozwoju swojej gminy. Płać podatki w miejscu zamieszkania.
KD
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63 wnioski na wymianę pieców
Zakończył się nabór wniosków do projektu dotyczącego
dofinansowania do wymiany pieców na ekologiczne.
Dużym zainteresowaniem, choć mniejszym niż w zeszłym
roku, cieszył się nabór wniosków na wymianę źródła ciepła w celu
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Masłów.
Związane jest to zapewne z trwającym rządowym programem
„Czyste powietrze”, z którego również korzystają mieszkańcy naszej gminy.

Do Urzędu Gminy w Masłowie złożono 60 wniosków na wymianę starego źródła ogrzewania na nowe oraz 3 wnioski na wymianę zródła ciepła w budynkach mieszkalnych nowo wybudowanych. Po weryfikacji złożonych wniosków kolejnym etapem będzie
kontrola obecnego źródła ciepła w zgłoszonych budynkach.
Gmina Masłów na ten cel ze swojego budżetu przeznacza
250 tys. zł. Wnioskodawca otrzyma maksymalnie 5 tys. zł brutto,
z tym zastrzeżeniem, że nie może to przekroczyć 50 procent udokumentowanych fakturami lub rachunkami wydatków poniesionych na realizację inwestycji przez wnioskodawcę.
WP

Ulica Miła w budowie
Trwają prace przy budowie nowej ulicy Miłej w Masłowie Pierwszym.
Rozpoczęły się prace przy budowie ulicy Miłej. Po ich zakończeniu droga zmieni się nie do poznania. Obecnie jest ona drogą
tłuczniową. Nowa nawierzchnia bitumiczna zostanie wzmocniona
opornikiem betonowym obustronnie. Prace trwać będą na długości
ok. 185m, a szerokość drogi wyniesie 3 m, co wynika z własności
gruntów.
Za inwestycję odpowiada firma PRD Starachowice Adrian
Cieśla. Termin realizacji przewidziany jest na 31 sierpnia, choć
wiele wskazuje, że budowa potrwa krócej i zakończy się po około
dwóch miesiącach. Koszt inwestycji wynosi ok. 138 tys. zł i zostanie pokryty ze środków własnych. Co ważne po zakończeniu
z jednej strony ulica zostanie naturalnie połączona z ul. ks. Józefa
Marszałka.
WP

Wiele wskazuje, że prace potrwają krócej niż zakładano.

Nie wypalajmy traw!
Sezon wiosenny sprawił, że rozpoczęły się interwencje związane
z gaszeniem pożarów traw i nieużytków rolnych.
W większości przypadków za powstanie pożarów traw odpowiedzialny jest
człowiek, w wyniku umyślnego wypalania
związanego z porządkami na działce. Panujące przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej
trawy a tym samym korzyści ekonomiczne,
przysłaniają wynikające z tego procederu
zagrożenia i niebezpieczeństwo zarówno
dla środowiska naturalnego, jak również
dla zdrowia i mienia. Niejednokrotnie błahy pożar nieużytków może gwałtownie
rozprzestrzenić się na tereny zamieszkałe
lub obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie
bezcenne drzewostany.
Bądźmy świadomi również tego, że
pożary traw angażują znaczną liczbę sił
i środków ratowniczych. Strażacy prowa-

dzący działania gaśnicze na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być
potrzebni do ratowania życia, zdrowia
i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może
się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi
związaną z wypalaniem traw, nie dojadą
z pomocą na czas tam, gdzie będą bardziej
potrzebni.
W związku z powyższym apelujemy STOP wypalaniu traw!
Przypominamy jednocześnie, że
zgodnie z obowiązującymi przepisami wypalanie traw jest zabronione a za wykroczenia tego typu grożą m.in. następujące
sankcje:
Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Art. 82 § 4. ustawy z dnia 20 maja 1971 r.

Kodeksu wykroczeń: „Kto wypala trawy,
słomę lub pozostałości roślinne na polach
w odległości mniejszej niż 100m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym,
a także bez zapewnienia stałego nadzoru
miejsca wypalania, podlega karze aresztu,
grzywny albo karze nagany”.
Wysokość kary grzywny w myśl art.
24, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń może wynosić od 20 do
5000 zł.
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Bliżej do kompleksowego odwodnienia części gminy
Jest kolejny krok do uregulowania spływu wód w Woli
Kopcowej. Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego obejmującego ulice Polną, Kielecką,
Wspólną.
Problem z uregulowaniem spływu wód od dawna daje się
we znaki mieszkańcom części sołectwa. Pierwszym krokiem do
jego rozwiązania jest podpisana właśnie w Urzędzie Gminy w Masłowie umowa na opracowanie projektu budowlanego regulacji
spływu wód opadowych i gruntowych obejmującego ulice Polną,
Kielecką, Wspólną. Ten fakt zamyka projektowanie odwodnienia
części gminy.

Firma Akawai Marcin Traczyk z Kielc wyłoniona w przetargu zajmie się przygotowaniem projektu do końca maja 2019 roku.
W jej gestii jest m.in. opracowanie projektu, specyfikacji technicznej i uzyskanie wszelkich zgód prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt prac to 60 tys. zł.
Projektowane są już odcinki ul. Granicznej w Woli Kopcowej
oraz zbocza Klonówki. Realizowane projekty pozwolą na rozpoczęcie prac robót budowlanych. Wszystkie wymienione projekty
będą kompleksowym rozwiązaniem problemu spływu wód i odwodnieniem części gminy.
Całość prac projektowanych związanych z odwodnieniem tej
części gminy kosztować będzie ok. 400 tys. zł.
WP

Świętowali nasi sołtysi
Mnóstwo dobrych słów o swoim zaangażowaniu w pracę usłyszeli sołtysi z gminy Masłów. Wszyscy świętowali w towarzystwie swoich bliskich i zaproszonych samorządowców.

W ostatnich tygodniach odbyły się kolejne sołeckie
wybory. W Masłowie Pierwszym sołtysem
Pamiątkowa fotka z organizatorami i gośćmi spotkania.
została wybrana Małgorzata Kozubek.
Na członków Rady Sołeckiej wybrano Grzegorza
Sołtysi świętowali w niedzielę w Ma- ufaniem w swoich środowiskach.
Bandrowskiego, Mirosławę Cieślińską, Grzegorza
słowie. Mszę świętą w ich intencji odprawił W gminie Masłów to właśnie
Jarosa, Barbarę Kułak, Sabinę Nowacką.
ks. kanonik Piotr Motyka, proboszcz miej- sołtysi odgrywają bardzo dużą
W Mąchocicach Kapitulnych sołtysem został Mirosław
scowej parafii. W homilii nawiązał do od- rolę tworząc z mieszkańcami silKuzka, po tym jak z funkcji po 28 latach zrezygnował
powiedzialności i służebności urzędu sołty- ną społeczność, z którą chętnie
Jan Sobecki. Członkami Rady Sołeckiej wybrasa. Oficjalna część odbyła się w Dworku, współpracujemy jako samorząno Annę Kmieć, Zofię Kowalczewską, Mirosława Nowagdzie najlepsze życzenia sołtysom składali dowcy - mówi wójt Tomasz Lato.
ka, Karolinę Stachurę. W Woli Kopcowej bez zmian.
Te słowa podczas spotkania
wójt Tomasz Lato, wicewójt Monika DoSołysem został Edward Mazur, a w składy Rady
lezińska-Włodarczyk, Piotr Zegadło, prze- potwierdzał Jan Sobecki, sołtys
Sołeckiej weszli: Barbara Bartnik, Andrzej Barwodniczący Rady Gminy oraz znamienici Mąchocic Kapitulnych, najdłużej
tosz, Leszek Czekaj, Agnieszka Dudzik,
goście: wicemarszałek Renata Janik, wice- urzędujący sołtys gminy Masłów, któWojciech Gawęcki, Krystyna
starosta Tomasz Pleban, Henryk Milcarz, ry opowiadał, że pełniąc swoją funkcję
Kozubek.
wiceprzewodniczący Sejmiku, prezes Wo- musi znać nie tylko wszystkich mieszkań-

dociągów Kieleckich, Mieczysław Gębski,
wiceprzewodniczący Sejmiku.
Wszyscy podkreślali ogromną rolę
pracy na rzecz sołectw i niezwykłą rolę
kontaktu z mieszkańcami. - Sołtys to dziś
nie tylko pierwsza osoba, z którą kontaktują się mieszkańcy w sołectwach, by pomóc
im w rozwiązaniu ich problemów. To też
powiernik, któremu się ufa, stąd też w naszym gronie wielu sołtysów, którzy od lat
pełnią swoje funkcje i cieszą się dużym za-

ców, ale również ich zwierzęta. Nie tak
dawno pomagał policjantom w ustaleniu,
do kogo należy krowa uciekinierka z jednego z gospodarstw.
Co ciekawe w gronie masłowskich
sołtysów nie brakuje osób docenianych
za swoją pracę i nagradzanych w prestiżowych konkursach. Małgorzata Kozubek,
sołtys i radna z Masłowa jest przewodniczącą Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu
Kieleckiego.

Podczas spotkania w Masłowie sołtysi odebrali nie tylko gratulacje i życzenia, ale również drobne prezenty, które
mogą im pomóc w pracy m.in. torbę na
dokumenty czy taker do przytwierdzania
obwieszczeń na tablicach ogłoszeń. Na
zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na
uroczysty obiad.
WP
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Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z delegacją z Bőrcs
Z czterodniową wizytą w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przebywała na terenie gminy Masłów
węgierska delegacja z burmistrzem zaprzyjaźnionej gminy Bőrcs Robertem Rȁcz na czele. Przyjechali do nas także
samorządowcy z Abdy oraz Öttevėny.
Goście
w Urzędzie Gminy Masłów otworzyli wystawę zdjęć 15-letniej
współpracy. W sali konferencyjnej urzędu
przyjął ich wójt Tomasz Lato. W spotkaniu uczestniczyli także wicewójt Monika
Dolezińska – Włodarczyk, skarbnik Małgorzata Kumór, sekretarz Zbigniew Zagnański
oraz poszczególni kierownicy referatów.
Przybliżyli oni węgierskim przyjaciołom
codzienną pracę urzędu. Na koniec spotkania zaprezentowano film promujący naszą
gminę.
Tego dnia Węgrzy uczestniczyli także
w Gali Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wydarzenie odbyło się w Kieleckim Centrum
Kultury z udziałem Prezydenta RP Andrzeja
Dudy oraz Prezydenta Republiki Węgier Janosa Adlera. Podczas gali Prezydent Adler
został Odznaczony Orderem Orła Białego.
Publiczność obejrzała spektakl „Drewniany
Książę” w wykonaniu Kieleckiego Teatru
Tańca z muzyką Beli Bartoka. Wcześniej
z udziałem Bogdana Wenty, prezydenta
Kielc otwarto wystawę Archiwum Państwowego w Kielcach „Nad Wisłą i Dunajem.
Z dziejów przyjaźni polsko-węgierskiej
w XX wieku”.
Następnego dnia w Bazylice Katedralnej w Kielcach gospodarze i goście
uczestniczyli we mszy św. pod Przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Diecezji
Kieleckiej Jana Piotrowskiego. Homilię wygłosił Przewodniczący Episkopatu Węgier
biskup Andras Veres. W uroczystościach
brały udział pary prezydenckie obu krajów.
Po mszy wszyscy zgromadzeni udali się na
skwer Szarych Szeregów, gdzie w Alei Sław
zostało odsłonięte popiersie Beli Bartoka –

Delegacja wzięła również udział w gali
w Kieleckim Centrum Kultury.

Spotkanie radnych i sołtysów z delegacją węgierską odbyło się w Mąchocicach-Scholasterii.

węgierskiego kompozytora i pianisty wykonane przez kieleckiego artystę Sławomira
Micka.
Podczas odwiedzin delegacji węgierskiej nie zabrakło także wspólnego spotkania z radnymi i sołtysami naszej gminy. Na
jego początku wójt przekazał w prezencie
burmistrzowi Bőrcs miniaturę wystawy
zdjęciowej, którą Węgrzy oglądali podczas
pierwszego dnia pobytu. Prezent ten wywołał ogromne wzruszenie na twarzy naszego węgierskiego przyjaciela, ponieważ te
zdjęcia przypominały mu początki naszej
współpracy i cofnęły czas o 15 lat.
W spotkaniu uczestniczyła także Teresa Korona wraz z synem Jackiem. To
dzięki śp. Włodzimierzowi Koronie możemy świętować jubileusze naszej pięknej przyjaźni polsko-węgierskiej. Gościem
spotkania był także wiceprezes Vive Kielce
Tadeusz Dziedzic, który wręczył Węgrom

klubowe upominki. Przed gośćmi zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich
Lubrzanka, które zostało przez burmistrza
Roberta Rȁcza zaproszone do odwiedzin
Bőrcs latem tego roku.
W dniu wyjazdu na zaproszenie
ks. Dariusza Sieradzego, proboszcza parafii pw. bł. Wincentego Kadłubka delegacja
węgierska wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy oraz radnymi i sołtysami uczestniczyła we mszy świętej. Po wspólnej modlitwie nasi przyjaciele zostali obdarowani
przez księdza drewnianym obrazem z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej,
który będzie im przypominał o pobycie
w Polsce i domaszowskim kościele.
Na zakończenie pobytu wszyscy udali
się na pobliski cmentarz w Cedzynie, aby
złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie
śp. Włodzimierza Korony.
Marzena Biskupska

Podczas odsłonięcia pomnika Beli Bartoka na skwerze Szarych Szeregów.
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Nasza szkoła z prestiżowym
Certyfikatem Bezpieczeństwa
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach-Scholasterii znalazła się w niewielkim gronie świętokrzyskich placówek, którym przyznano prestiżowy Certyfikat Bezpieczeństwa.
To powód do radości, ale też dumy. Podczas spotkania w hali
sportowej w Mąchocicach-Scholasterii dyrektor Joanna Broniek
odebrała Certyfikat Bezpieczeństwa poświadczający, że Szkoła
Podstawowa im. Stefana Żeromskiego spełniła wszystkie warunki,
by znaleźć się w gronie świętokrzyskich szkół, w których bezpieczeństwo uczniów jest na pierwszym miejscu.
Jeszcze bardziej się starać
Wszystkie działania oceniała specjalna komisja powołana
przez organizatorów, która pozytywnie oceniła szkolne działania.Będziemy jeszcze bardziej się starać i jeszcze bardziej zwracać
uwagę na bezpieczeństwo i profilaktykę w naszej szkole - mówiła
dyrektor Joanna Broniek dziękując kapitule oraz przyjaciołom placówki wspierających jej działania od lat. Podczas uroczystości nie
zabrakło ważnych słów i podsumowań.
- Kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży to jeden z prioUczniowie, nauczyciele i goście
rytetów wojewody świętokrzyskiego, która sama koordynuje prospólnie cieszyli się z tego wyróżnienia.
gramy rządowe i autorskie. Zawsze z ogromną radością patronuje przedsięwzięciom, które dzieją się w środowiskach szkolnych. bezpieczna, bo nadzorowałem już ją kilkanaście lat temu. Tu zaBezpieczeństwo dzieci i młodzieży ściśle wpisuje się w poczucie wsze było radośnie i wesoło, tak jak powinno być w każdej szkobezpieczeństwa nas wszystkich, dlatego tak bardzo ważne są ini- le - chwalił szkolną atmosferę Zbigniew Wojciechowski, dyrektor
cjatywy podejmowane w tym temacie - opowiadała Joanna Ja- Nadzoru Pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.
niszewska-Bujała, dyrektor Wydziału Zarzadzania Kryzysowego
- To od was zależy bezpieczeństwo w szkole, bo to wy jako
i Bezpieczeństwa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
pierwsi widzicie to, co może wam zagrażać i możecie zgłosić to do
Nieliczne szkoły
- Tylko nieliczne
Na pięć lat
szkoły w województwie
posiadają taki certyfikat.
Certyfikat Bezpieczeństwa przyznawany jest przez Świętokrzyskiego Komendanta WojewódzJak rozmawiałem z kokiego
Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Świętokrzyskiego raz na
misją przyznającą ten
pięć
lat
tym jednostkom oświatowym, które spełniają wysokie wymagania dotyczące wszelkich
certyfikat, to słyszałem
działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów w szkole, ale także poza nią.
„bezpieczeństwo dzieW szkole w Mąchocicach-Scholasterii w ciągu kilku ostatnich lat odbywało się wiele wydarzeń
ci w tej szkole jest naji
podejmowano
mnóstwo działań, których głównym założeniem było bezpieczeństwo. W ramach
ważniejsze” - zauważył
programu profilaktyczno - edukacyjnego „Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i TY” przeprowadzono
komisarz Artur Putowm.in. egzaminy na kartę rowerową, były spotkania z rodzicami i nauczycielami z przedstawicieski, zastępca naczellami
m.in. policji, straży pożarnej pogotowia na temat bezpieczeństwa w szkole jak i poza nią,
nika Wydziału Ruchu
odbywały się konkursy profilaktyczne, dzieci otrzymywały odblaski, które noszą przy pleckach
Drogowego Komendy
i kurtkach.
Wojewódzkiej Policji. Ta szkoła była zawsze

Na cerfyfikat zapracowała cała szkoła.
Nic dziwnego, że każdy chciał go dotknąć.

nauczycieli - mówił wójt Tomasz Lato do uczniów. - Dlatego ważne jest to, żeby rozmowy o bezpieczeństwie zawsze przekładały się
na konkretne działania. Tak było w tym przypadku, dzięki czemu
szkoła otrzymuje dziś ważny certyfikat - podsumował.
Po części oficjalnej uczniowie przedstawili ciekawy program
oczywiście o bezpieczeństwie i zaprezentowali pokaz mody odblaskowej. Później rozstrzygnięto konkurs plastyczny dotyczący
bezpieczeństwa na schodach.
Gratulacje od przyjaciół
Uzyskania Certyfikatu Bezpieczeństwa uczniom, dyrekcji
i nauczycielom gratulowali goście: Czesław Dawid, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Michał Piechota, inspektor ds bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD, Przemysław
Wójcik, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kielcach,
aspirant sztabowy Małgorzata Sałapa-Bazak, aspirant Robert Nyga,
starszy sierżant Joanna Żelezik, podkomisarz Marcin Bednarski,
aspirant Łukasz Szałas, Piotr Gajek, wizytator KO w Kielcach.
WP
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Tłumy wzięły udział
w Papieskiej Drodze Krzyżowej w Masłowie
W 14. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w Masłowie odbyła się Papieska
Droga Krzyżowa organizowana na pamiątkę wydarzeń z 2 kwietnia 2005
roku. Za krzyżem szły tłumy.
To już tradycja, że w kolejne rocznice
śmierci papieża Polaka obchodzone są w Masłowie w sposób szczególny. To przecież tu
na lotnisku 3 czerwca 1991 roku św. Jan Paweł II odprawił mszę świętą, a słowa homilii

o miłości do matki, ojca i rodziny do dziś są
cennym elementem nauki papieża.
W 14. rocznicę śmierci w kościele
pw. Przemienienia Pańskiego odprawiono

mszę świętą, której przewodniczył ks. biskup Marian Florczyk, który w swojej homilii odnosił się do nauk papieża Polaka
i jego postawy. - Pamiętamy słowa Ojca
Świętego broniące pokrzywdzonego, słowa
ulgi wobec cierpiącego i prześladowanego
oraz nadziei dla każdego, ale tak naprawdę
bardzo często był sam i mógł liczyć tylko
na Jezusa - mówił biskup. W słowach skierowanych do wiernych nie zabrakło przywołania zarówno papieskiej homilii wygłoszonej w Masłowie, w której papież bronił
rodziny, ale też odwołania do symboliki
ostatniej drogi krzyżowej, w jakiej uczestniczył św. Jan Paweł II oglądając w swojej
kaplicy transmisję z Kolloseum.
O szczególną oprawę mszy świętej
zadbał Chór Masłowianie pod kierunkiem
Michała Kopcia.
Po mszy świętej rozpoczęło się nabożeństwo drogi krzyżowej za organizację, którego odpowiadał ks. Piotr Motyka,
proboszcz masłowskiej parafii. Zostało
ono poprowadzone specjalnym szlakiem
Papieskiej Drogi Krzyżowej, która sprzed

kościoła prowadzi pod pomnik św. Jana
Pawła II, który znajduje się tuż obok lotniska. Od stacji do stacji krzyż nieśli przedstawiciele zespołów, strażacy ochotnicy,
harcerze. Rozważania czytali reprezentanci
zespołów ludowych i grup działających na
terenie gminy Masłów. Pieśni wielkopostne
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zaśpiewali zarówno członkowie zespołów
ludowych jak i scholi z parafii w Masłowie
i Brzezinkach. Papieska Droga Krzyżowa
zakończyła się przed pomnikiem św. Jana
Pawła II ustawieniem krzyża z płonących
lampionów oraz odśpiewaniem „Barki”. To
również pamiątka po wielkim krzyżu, jaki
2 kwietnia 2005 roku ustawiano na lotnisku.
W uroczystościach udział wzięło
wiele osób nie tylko z gminy Masłów, ale
również z Kielc. Wśród nich był również

senator Krzysztof Słoń i wójt Tomasz Lato.
- W gminie Masłów pamięć o św. Janie
Pawle II jest ciągle żywa. Mamy szkołę
noszącą Jego imię, plac z pięknym pomnikiem autorstwa Michała Pronobisa, czy
tę tradycyjną już drogę krzyżową. Tu też
zaczyna się Szlak Papieski wiodący przez
Góry Świętokrzyskie. Jestem wdzięczny
wszystkim uczestnikom tego modlitewnego
spotkania za obecność i wspólne przeżywanie przygotowanie do Wielkanocy. Już

dziś zapraszam w Wielką Sobotę do Ciekot,
gdzie o godz. 12 odbędzie się tradycyjne
święcenie pokarmów przed dworem Stefana Żeromskiego - mówi wójt Tomasz Lato.
W masłowskiej tradycji jest też czerwcowe spotkanie niepełnosprawnych nie
tylko z diecezji kieleckiej, którzy od lat
przyjeżdżają na lotnisko w Masłowie, by
uczestniczyć we mszy świętej. Inicjatorem
tych spotkań jest ks. biskup Marian Florczyk.
WP

Gminny Konkurs Recytatorski:
33 młodych wykonawców na scenie
Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Masłowie już po raz
szósty byli organizatorami Gminnego Konkursu Recytatorskiego.
Odbył się on w ramach XXVII Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim. Tegorocznym hasłem przewodnim było: „Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu”. Tydzień Kultury Języka to czas poświęcony
pamięci wspaniałych postaci kultury. Celem tegorocznego konkursu była popularyzacja twórczości pisarzy związanych z Kielecczyzną- Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Edmunda Niziurskiego. Najmłodsi uczestnicy zaprezentowali poezję Wandy
Chotomskiej.
W konkursie wzięło udział 33 uczniów z terenu szkół gminy Masłów. Nagrody
wręczył wójt Tomasz Lato Rozdane zostały nagrody w 3 kategoriach wiekowych.
Wyboru dokonała komisja konkursowa w składzie: Paulina Kaleta, Marta PiaseckaSobieraj, Magdalena Helis-Rzepka.
RED
Na scenie spotkali się najlepsi gminni recytatorzy.

LAUREACI KONKURSU:
Klasy I-III
1. Zuzanna Rzędowska SP. w Woli Kopcowej
2. Katarzyna Salwa - SP. w Brzezinkach
3. Aleksandra Kot - SP. im. S. Żeromskiego
w Mąchocicach Scholasterii
Klasy IV-VI
1.Laura Bujak - SP. im Jana Pawła II w Masłowie
2. Oliwia Błachut - SP. w Brzezinkach
3. Maria Pedrycz - SP. im. S. Żeromskiego
w Mąchocicach Scholasterii
Klasa VII, VIII i gimnazjum
1. Julia Więcek - SP. im. Marii Skłodowskiej
– Curie w Mąchocicach Kapitulnych
2. Maja Zacharska -SP. im Jana Pawła II
w Masłowie
3. Aleksandra Wysmyk - SP. im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii
Wyróżnienia:
Dawid Jamrożek, Natalia Szczodry, Maja
Sywar, Aleksandra Lelas, Stella Boś, Zuzanna
Urban, Michalina Rojek, Michalina Perlak,
Maria Dudzik
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Dąbrowa i Ciekoty - historie mniej lub bardziej znane
Stowarzyszenie – Wspólnie dla tradycji działające na
terenie gminy Masłów i skupiające w swoim gronie
głównie przedstawicieli zespołów śpiewaczych zakończyło realizację projektu „Dąbrowa i Ciekoty - historie
mniej lub bardziej znane” .
Celem projektu było promowanie obszaru Dąbrowy i Ciekot
poprzez wydanie folderu o miejscowości Dąbrowa oraz przewodnika po Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Folder
jest zbiorem zasobów dziedzictwa lokalnego Dąbrowy na przestrzeni lat. Przybliża historię wydarzeń miejscowości mieszkańcom
Dąbrowy i okolic. Przewodnik po Dworku opowiada o latach
dzieciństwa i młodości pisarza spędzonych w Ciekotach. Odnosi
się do poszczególnych eksponatów, konterfektów znajdujących się
we Dworze. Autorką przewodnika jest p. Kazimiera Zapałowa –
Honorowy Kustosz Dworu Stefana Żeromskiego.
W trakcie realizacji są dwa kolejne projekty: „Warsztaty muzyczne dla Zespołów ludowych z gminy Masłów”. Projekt skierowany jest do grupy osób skupionych w zespołach ludowych na

terenie gminy Masłów Na zakończenie
warsztatów odbędzie się wspólny koncert zespołów. Ostatnim z projektów jest
„Cykl koncertów muzyki kameralnej”
jego celem jest zachowanie dziedzictwa
lokalnego poprzez organizację cyklu
koncertów kameralnych z epoki Stefana Żeromskiego – piewcy naszego regionu. Koncerty odbywać się
będą na terenie Centrum Edukacyjnego Szklany Dom oraz Dworu
Stefana Żeromskiego w pierwszej połowie 2019 roku.
Wszystkie projekty realizowane są w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu ogłoszonych przez Lokalną Grupę
Działania – Wokół Łysej Góry.

Powiatowe Przeglądy Artystyczne zagościły u nas

W gronie laureatów nie zabrakło również reprezentacji naszej gminy.

18. Powiatowe Przeglądy Artystyczne, w których udział wzięli harcerze, ale również uczniowie i wychowankowie
domów kultury odbyły się w Ciekotach.
Wszystkie występy oceniały jury w składzie: hm. Izabela
Paszowska, komendantka Hufca Kielce-Powiat, hm. Arkadiusz
Szostak, zastępca komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej, dyrektor
artystyczny Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej,
Michał Kopeć, muzyk, kompozytor, dyrygent. W gronie najlepszych nie zabrakło oczywiście reprezentacji naszej gminy.
W kategorii solistów pierwsze miejsce zajęła Michalina Cedro
z SP w Masłowie Pierwszym. W kategorii zespołów folklorystycznych pierwsze miejsce zdobyły Małe Dolinianki (CEiK „Szklany

Dom”), a drugie Czerwone Jagody (SP w Mąchocicach - Scholasterii). W kategorii zespołów tanecznych na drugim uplasowała
się grupa Tup Tup Dance (CEiK „Szklany Dom”). Organizatorami
Przeglądów byli: Hufiec ZHP Kielce - Powiat i Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Koncert poprowadziła phm.
Olga Zawodnik-Purtak, zastępca komendantki Hufca Kielce-Powiat. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objęli wójt Tomasz Lato i starosta Mirosław Gębski.
WP
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Ruszył edukacyjny projekt
w świetlicach środowiskowych
Dodatkowe zajęcia m.in. z języków polskiego i angielskiego, ale również matetmatyki, informatyki i modelarstwa,
a także udział w obozach letnim i zimowym to wszystko czeka na uczestników projektu realizowanego w świetlicach
środowiskowych w Masłowie Pierwszym, Dąbrowie i Ciekotach.
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach
współpracuje z Gminą Masłów od kilkunastu lat realizując wiele
inicjatyw oświatowych i kulturalnych. W marcu tego roku ruszył
kolejny, opracowany przez członków Stowarzyszenia. „Projekt
wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w świetlicach środowiskowych w Gminach Masłów i Górno” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 adresowany do 90 uczniów szkół podstawowych w wieku 7- 15 lat
mieszkających w gminie Masłów, którzy zostali objęci wsparciem
edukacyjnym i opiekuńczym w ramach zorganizowanych zajęć
w trzech świetlicach środowiskowych w Masłowie, Ciekotach i Dąbrowie.
W ramach projektu w placówkach odbywają się zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, modelarstwa,
informatyki, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych
/robotyka/, profilaktyki społecznej i zdrowotnej, modelarstwa i rekreacji ruchowej. Co ważne dla systematycznie uczęszczających

W projekcie w ciągu jego trwania weźmie udział
90 uczniów z naszej gminy.

na zajęcia przewidziany jest udział w dwóch obozach zimowym
i letnim, które będą zorganizowane w 2020 roku. W projekcie
zaplanowane są także dyżury prawnika i psychologa, z których
mogą skorzystać osoby potrzebujące pomocy czy profesjonalnej
porady co 2 tygodnie w godz. 16:00- 18:00 w dawnym budynku
GOKiS Masłów.
Projekt daje szanse uczniom na rozwijanie swoich umiejętności, ale również poprawę swoich ocen. To również doskonała
okazja to integracji i nauki systematyczności, która zaowocuje zaproszeniem na wyjazdowe obozy. Pomyśleliśmy również o dorosłych, którzy mogą liczyć na pomoc prawną – mówi wójt Tomasz
Lato.
W ramach projektu świetlice zostały wyposażone w meble,
sprzęt informatyczny, pomoce dydaktyczne do robotyki, języka
angielskiego, materiały piśmiennicze. Zorganizowano również
dowóz uczestników projektu na zajęcia, a po ich zakończeniu
odwóz w pobliże miejsca zamieszkania. Za tę część odpowiada
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach.
Udział w projekcie dla wszystkich uczestników jest nieodpłatny i dobrowolny, a jedynym warunkiem jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na przystąpienie do niego. Istnieje
jeszcze możliwość zapisania się na zajęcia w świetlicy w Dąbrowie, a w przypadku osób z Masłowa Pierwszego jest możliwość
dowozu na zajęcia do Dąbrowy. Co ważne zajęcie we wszystkich
świetlicach prowadzą te same osoby. Bliższe informacje, co do
harmonogramu i zapisów można uzyskać pod numerem telefonu:
606-965-588 u Ewy Majkowskiej lub bezpośrednio w świetlicach.
Realizacja projektu możliwa jest dzięki środkom unijnym oraz
ogromnemu wsparciu jakie otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Masłów.
Mamy nadzieję, że świetlice staną się miejscem, w którym dzieci
uzyskają fachowe, edukacyjne wsparcie, będą spędzać wolny czas
rozwijając swoje zainteresowania i integrować się ze sobą – mówi
Iwona Wielgus, koordynator projektu.
WP

16

Kurier Masłowski

Druhowie o podsumowaniach i planach na przyszłość
Za nami zebrania sprawozdawcze z jednostkach OSP. Podczas nich omówiono działania w 2018 roku, rozmawiano
o planach na przyszłość i głosowano nad absolutorium dla zarządów. W każdym z zebrań udział brali druhowie zaprzyjeźnieni z jednostkami i wspierający ich działalność.
MĄCHOCICE KAPITULNE
Zebranie poprowadził Tomasz Kmieć, prezes OSP w Mąchocicach Kapitulnych jako przewodniczący zebrania.
W jednostce działa 89 czynnych członków, w ciągu ostatniego roku przybyło 17, odeszło 2. OSP w roku 2018 uczestniczyła
85 razy w akcjach ratowniczych, w tym: pożary: 24, miejscowe
zagrożenia: 45. Poza teren gminy wyjeżdżała 25 razy. Nie odnotowano przypadku nie wyjazdu do działań ratowniczo gaśniczych.
W minionym roku OSP podjęła liczne działania organizacyjne,
były to np. Obchody Dnia Strażaka, kolportaż kalendarza strażackiego wśród lokalnej społeczności połączony z akcją: „1% podatku
dla OSP”.

W ostatnim roku jednostka prężnie prowadziła działania prewencyjne. Należały do nich między innymi: propagowanie wiedzy
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, oraz zachowań w sytuacjach zagrożeń poprzez portale społecznościowe, Ogólnopolski
Turniej Wiedzy Pożarniczej, Turniej 5 Strażnic, pokazy ratownictwa technicznego oraz udzielania pierwszej pomocy młodzieży
szkolnej z okazji Dnia Dziecka w ZS w Mąchocicach Kapitulnych.
OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: kamerę termowizyjną FLIR K2, torbę ratowniczą PSP-R1 wraz z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera, zestaw podpór stabilizacyjnych,
czy poduszkę wysokociśnieniową, a także defibrylator automatyczny AED, flary ostrzegawcze. Jednostki OSP z terenu Gminy Masłów
są finansowane z budżetu gminy, są także wspierane środkami
z funduszy sołeckich oraz pozyskują wsparcie od sponsorów.
Podczas zebrania jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP Mąchocice Kapitulne za działalność w 2018 roku.

zakupiła defibrylator, skafandry wodne, kamizelki ratunkowe, pompę szlamową, zestaw ratowniczy i zestaw sygnalizatorów, a także
niezbędne wyposażenie strażackie takie jak mundury, hełmy itp.
W tematyce spotkania często pojawiała się kwestia zakupu
nowego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki i związane z nim możliwości finansowania. Wójt Tomasz Lato i Piotr Zegadło, przewodniczący Rady Gminy przekazali na ręce naczelnika
OSP specjalne teczki na dokumenty samochodu strażackiego, jako
pierwszy krok zmierzający do zakupu nowego pojazdu.
Podczas zebrania jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP Wola Kopcowa za działalność w 2018 roku. Uroczyście przyjęto w poczet jednostki nowych strażaków, wręczając im
legitymacje. Z uwagi na rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu,
wybrano nowego wiceprezesa Zarządu OSP Wola Kopcowa, została nim druhna Aneta Arabasz.
CIEKOTY
Zebranie poprowadził prezes OSP w Ciekotach Jarosław Papież. Przedstawiono sprawozdania finansowe, komisji rewizyjnej
oraz z działalności OSP za 2018 rok. Określono też plan działalności i plan finansowy jednostki na rok bieżący.

WOLA KOPCOWA
Zebranie poprowadził naczelnik OSP w Woli Kopcowej Paweł Kopacz jako przewodniczący Zebrania.
W jednostce OSP Wola Kopcowa działa 56 czynnych
członków, w ciągu ostatniego roku przybyło 14 osób. OSP w roku
2018 uczestniczyła 21 razy w akcjach ratowniczych, w tym: pożary: 13, miejscowe zagrożenia: 8. Poza teren gminy wyjeżdżała
2 razy. W minionym roku OSP podjęła liczne działania organizacyjne, były to np. udział i organizacja Turnieju 5- ciu Remiz, projekt „Z ratownictwem za pan brat”, udział MDP i OSP w zawodach
sportowo- pożarniczych, szerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa medycznego, a także wiedzy dotyczącej
zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, bezpiecznego poruszania się
po drogach i chodnikach. W ostatnim roku sprawozdawczym OSP

OSP Ciekoty liczą 32 członków, w tym 7 kobiet. Ponadto
przy jednostce funkcjonują dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze
- chłopców i dziewcząt.
W 2018 roku OSP interweniowała 23 razy, z czego w gaszeniu pożarów uczestniczyła 13 razy, a w likwidacji miejscowych
zagrożeń 6 razy. 4 interwencje to wyjazdy gospodarcze.
W ciągu ubiegłego roku z różnych źródeł jednostce OSP
Ciekoty udało się pozyskać m.in. następujący sprzęt i wyposażenie: wspornik progowy, komplet poduszek wysokociśnieniowych,
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piłę do betonu i stali, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy
z halogenami, komplet klinów stabilizacyjnych i podpór, deskę
ortopedyczną, torbę medyczną PSP R1, drabinę teleskopową oraz
garaż blaszak. W ramach prac społecznych wykonano monitoring
obiektu. Sukces na swoim koncie zanotowali także chłopcy z MDP
Ciekoty, którzy w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych
w 2018 r. zajęli I miejsce. Podczas zebrania jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP Ciekoty.

dyczną z szynami Kramera, defibrylator AED, aparaty powietrzne,
kombinezon ochronny na osy i szerszenie, nożyce do cięcia drutu,
ubrania ochronne i hełmy strażackie. W ramach prac społecznych
wykonano remont ogrodzenia przy parkingu i wyrównano teren
przed Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Masłowie. Podczas zebrania jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi
OSP Masłów.
BRZEZINKI

MASŁÓW
Zebranie poprowadził prezes Piotr Zegadło. OSP Masłów liczy 39 członków, a przy jednostce funkcjonuje 12 osobowa młodzieżowa drużyna pożarnicza - chłopców i dziewcząt.

W 2018 roku OSP uczestniczyła 57 razy w akcjach ratowniczych, z czego w gaszeniu pożarów - 34 razy, a w likwidacji miejscowych zagrożeń 12 razy. 12 interwencji to wyjazdy gospodarcze. Zdarzyły się również 2 alarmy fałszywe.
W ciągu ubiegłego roku z różnych źródeł jednostce OSP Masłów udało się pozyskać sprzęt i wyposażenie, m.in.: deskę ortope-

Spotkanie poprowadził druh Marian Zarzycki jako Przewodniczący Zebrania. Szczególną uwagę druhów zwróciło obszerne

podziękowanie prezesa OSP Andrzeja Januchty dla strażaków
i władz gminy w zakresie współpracy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Jednostka w ubiegłym roku wyjechała do zdarzeń
na podległym terenie 20 razy. W dyskusji nie pominięto też kwestii
organizacyjnych dotyczących jednostki w 2019 roku. Podczas dyskusji dominowały także sprawy związane z planowaną na 2019
rok termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Brzezinkach wraz
z przyległą strażnicą OSP.

Sukcesy masłowskich uczniów
Znamy laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nie zabrakło wśród nich naszych uczniów. Bartłomiej Zieliński, uczeń klasy
3a Gimnazjum w Masłowie został laureatem XVI Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki.
Tegoroczny konkurs wyłonił 16 Laureatów. W grupie 4 uczniów z najwyższą
liczbą punktów znalazł się reprezentant
szkoły im. Jana Pawła II w Masłowie. Sukces
ten był okupiony wytężoną pracą ucznia
i tysiącami rozwiązanych zadań o różnym
stopniu trudności.
W roku ubiegłym chłopiec był finalistą, a w tym znalazł się w czołówce – zajął I miejsce uzyskując 39/40 punktów. Do
konkursu przygotowywała ucznia Ilona
Niebudek, nauczyciel matematyki.
Oprócz niewątpliwej satysfakcji, bycie
laureatem daje Bartkowi przywilej przyjęcia
do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej bez
względu na kryteria oraz zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z matematyki.
Jednocześnie uczniowie tej samej
klasy: Bartosz Ksel i Jacek Jarosz zostali
finalistami XVII Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Informatyki. Uzyskali
wysokie notowania – 9 i 10 miejsce w wo-

Nasi laureaci z dyrektorem Marcinem Gawronem oraz nauczycielkami Iloną Niebudek i Ewą Stachurą.

jewództwie (w trzecim etapie udział brało 27 uczniów). Opiekunem chłopców był Mariusz
Wiktorowski, nauczyciel informatyki.
RED
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Powitali wiosnę na Żeromszczyźnie
Po raz siódmy odbył się Wiosenny Profilaktyczny
Piknik, w którym wzięło udział blisko 150 uczniów
ze szkół w Brzezinkach, Masłowie, Mąchocicach Kapitulnych oraz Machocicach-Scholasterii.
Podczas pikniku uczniowie rywalizowali w 10 konkurencjach podzielonych na dwie kategorie: zręcznościowe m. in. rzut
do celu, bieg w workach na czas oraz testach wiedzy m.in. z pracy
w rolnictwie oraz wiedzy na temat funkcjonowania i zadań policji. Dodatkową konkurencją była prezentacja przez każdą ze szkół
własnoręcznie przygotowanej marzanny, która miała zawierać hasła na temat profilaktyki uzależnień.
Najlepsza w całej rywalizacji okazała się szkoła z Mąchocic
Scholasterii, II miejsce ex aequo zajęła szkoła z Masłowa i Brzezinek, III miejsce zajęła szkoła z Mąchocic Kapitulnych.
Na zakończenie uczniowie powędrowali pochodem z marzannami do ogniska by oficjalnie zakończyć zimę i powitać wiosnę. Piknik został sfinansowany przez Gminną Komisje do Spraw
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Partnera-

Na uczniów czekało wiele atrakcji. Było też spotkanie z policjantami.

mi wydarzenia była Komenda Miejska Policji w Kielcach, I Komisariat Policji w Kielcach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego – Oddział Regionalny w Kielcach oraz Muzeum Zabawy
i Zabawek w Kielcach.
RED

 ZAPOWIEDZI
 Przed nami kolejne dwa koncerty z cyklu Muzyka Dworów Polskich odbywające się w Cen-

trum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach:
 Muzyka mistrzów baroku w wykonaniu zespołu muzyki dawnej Masovia Consort w składzie: Mikołaj Zgółka – skrzypce

barokowe, Dariusz Hajdukiewicz – pozytyw i Krzysztof Sokołowski – viola da gamba. Koncert odbędzie się 27 kwietnia
2019 roku o godz. 18.00

Koncert muzyki operowej. W programie arie tenorowe najsłynniejszych oper St. Moniuszki wystąpi tenor Opery Poznańskiej Michał Marzec, na fortepianie Wanda Marzec. Koncert odbędzie się 12 maja 2019 roku o godzinie 17.00 w ramach
dni otwartych funduszy europejskich.

 I Ogólnopolski Festiwal Pieśni
Maryjnej Laudate Mariam

Odbywać się będzie przez dwa dni w CEiK
„Szklany Dom” w Ciekotach.
30 kwietnia (wtorek) – przesłuchania konkursowe w godzinach 10.00 – 19.00
1 maja (środa) – Koncert Laureatów Festiwalu
od godziny 15.00

 Majowe na Żeromszczyźnie

Również 1 maja rozpoczną się i potrwają
przez cały maj Śpiewy Majowe na Żeromszczyźnie, które zainauguruje Koncert Laureatów Festiwalu Pieśni Maryjnej Laudate Mariam (więcej informacji na plakacie)

 XLIII Buskie Spotkania z Folk-

lorem

Przegląd rejonowy dla zespołów z gmin
powiatu kieleckiego odbędzie się w sobot
– 4 maja 2019 r. Początek o godzinie 11.00.
Amfiteatr w Ciekotach (Żeromszczyzna).
Sympatyków muzyki ludowej zapraszamy
na Koncert Finałowy do Parku Zdrojowego w
Busku-Zdroju w dniach 18-19 maj 2019 rok,
godz. 11.00. Natomiast koncert laureatów
16 czerwca w Kielcach w muszli koncertowej
w Parku Miejskim.
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Inauguracja projektu grantowego
„Cykl koncertów muzyki kameralnej”
W niedzielę 24 marca w sali widowiskowej Centrum
Edukacji i Kultury „Szklany Dom” zainaugurowano
projekt grantowy „Cykl koncertów muzyki kameralnej”. Koncert “Muzyka Dworów Polskich”, który był
prawdziwą ucztą dla melomanów.
Program rozpoczął się pieśniami polskich kompozytorów
w wykonaniu wybitnej sopranistki Aleksandry Zamojskiej pochodzącej z Kielc, a obecnie mieszkającej w Salzburgu. Jeszcze jako
studentka Akademii Muzycznej w Krakowie pracowała w Warszawskiej Operze Kameralnej, wykonując głównie muzykę polskiego baroku i dzieła Monteverdiego. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki jak również Ministerstwa Austrii. W 2011
roku Zamojska została uhonorowana „Złotą Sową”, nagrodą JupiteAleksandrze Zamojskiej akompaniował Michał Kopeć.

Był to pierwszy z cyklu kameralnych koncertów.

ra - kapituły polskich intelektualistów w Austrii za działalność artystyczną upowszechniającą kulturę polską za granicą.
Artystce towarzyszył na fortepianie Michał Kopeć - absolwent
pięcioletniego Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach, Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, a także Akademii Muzycznej
we Wrocławiu w klasie fortepianu. Od 10 lat jest dyrygentem chóru
’Con Passione’ w Zagnańsku oraz Chóru Masłowianie.
	 Koncert poprowadził Artur Jaroń – kielczanin, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego
w Kielcach.W programie znalazły się m.in. utwory Michała Kleofasa Ogińskiego, Stanisława Moniuszko czy Jana Karola Galla.
Na kolejny koncert zapraszamy 27 kwietnia do sali koncertowej CEiK „Szklany Dom”.
RED

Wiedzą jak zapobiegać pożarom
W Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież Zapobiega Pożarom.
Zawody poprowadził Piotr Zegadło,
prezes Związku Gminnego OSP RP, przewodniczący Rady Gminy. Wójt Tomasz
Lato zaznaczył żeby uczniowie nie traktowali turnieju jako rywalizację, a doceniali
swoje umiejętności i wkład w poprawę bezpieczeństwa pożarowego społeczności lokalnej. Wyraził też nadzieję, że uczniowie

LAUREACI KONKURSU
W pierwszej grupie wiekowej
(szkół podstawowych)
1. Kamila Michta
2. Karol Adamiec
3. Jakub Kaczmarzyk
W drugiej grupie wiekowej
(gimnazjów i klas VII-VIII)
pierwsze trzy miejsca zajęli:
1. Dominik Żmuda
2. Michał Nowakowski
3. Dominika Karyś

Konkurs rozstrzygnięto po wcześniejszych szkolnych eliminacjach.

w przyszłości będą najpierw działać w młodzieżowych drużynach pożarniczych, później jako druhowie - strażacy. Życzył im
powodzenia w pisaniu testu.
Rywalizację w dwóch grupach wiekowych podjęło 22 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Masłów. Jak
w poprzednich latach - uczniowie, przygotowywani do turnieju pod okiem swoich
nauczycieli, reprezentowali bardzo wysoki
poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Jury

w składzie: mł. bryg. Piotr Witoń, zastępca
dowódcy JRG 1 w Kielcach, mł. asp. Arleta Winiarska z Komendy Miejskiej PSP
w Kielcach i Sylwester Dudzik, komendant
gminny OSP dokonało oceny i weryfikacji
odpowiedzi na pytania zawarte w testach.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział w turnieju oraz materiały promocyjne, natomiast najlepsi odebrali nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę
Masłów.
red
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Domaszowianki kusokami pożegnały karnawał!
Były kusowe obrzędy, hulanki
przy kapeli ludowej i świetna zabawa. Za nami kusoki przygotowane przez Domaszowianki.
Po raz pierwszy na zakończenie karnawału po świętokrzysku zaprosiło Koło
Gospodyń Wiejskich Domaszowice. Goście, którzy do ostatniego miejsca wypełnili salę „Magnolia” obejrzeli premierowe
widowisko „Kusoki Świętokrzyskie” z elementami dawnych obrzędów związanych
z pożegnaniem karnawału. Zaprezentowały się w nim Domaszowianki, które do
wspólnego występu zaprosiły Męski Zespół Śpiewaczy Kumotry oraz kapelę Janek
i Przyjaciele. Wypełniły go nie tylko scenki

Pomysłodawcą wydarzenia był Edward Papież
wspierany przez zespół Domaszowianki.

ze świętokrzyskiej izby, ale również żywiołowe kusokowe hulanki.
- Chcieliśmy w ten sposób pokazać,
jak żegnano karnawał zarówno w Domaszowicach jak i innych miejscowościach
naszej gminy. Stąd też przygotowanie
właśnie takiego widowiska, ale również
zaproszenie do wspólnej zabawy. Zainteresowanie naszymi kusokami było bardzo
duże, niestety nie wszyscy chętni mogli się
z nami bawić, bo byliśmy ograniczeni możliwościami sali - opowiada Edward Papież,
gospodarz wydarzenia, kierownik zespołu
Domaszowianki.
Hulanki porwały członków zespołu i gości.

Po części artystycznej wszystkim ludowym artystom dziękował i gratulował
wójt Tomasz Lato. Później już Edward
Papież zaprosił do wspólnej zabawy przy
muzyce ludowej granej przez kapelę Janek
i Przyjaciele.
Domaszowickie kusoki to również
tradycyjne jedzenie. Na stoły podano m.in.
swojskie wędliny, domowe ciasta pieczone przez domaszowickie gospodynie oraz
pączki smażone przez Anielę Mojecką.

Zainteresowanie wydarzeniem było bardzo duże. Dla wielu osób po prostu nie starczyło miejsca.

Przypomnijmy, że Domaszowianki to
jeden z najbardziej aktywnych zespołów
działających na terenie gminy Masłów.
Grupa została doceniona za swoją aktywność wyróżnieniami przyznanymi w plebiscytach „Echa Dnia”. Domaszowianki
zdobyły tytuł „Gospodynie i Gospodynie
Wiejscy 2018”, a Edward Papież został
uhonorowany tytułem „Człowiek Roku”
w kategorii kultura w powiecie kieleckim
w 2018 roku.
WP
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Kolejny sukces Golicy
w repertuarze wielkopostnym
Grupa Artystyczna Golica zajęła drugie miejsce podczas XV Festiwalu Wielkopostnego, którego finał odbył się w Daleszycach. Kilka dni wcześniej nasi artyści
znaleźli się w gronie najlepszych podczas Regionalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej.

W kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Daleszycach, odbył się koncert laureatów XV Festiwalu Wielkopostnego. Gminę Masłów reprezentował zespół wokalny Golica, który
został nominowany do koncertu galowego przez Radę Artystyczną.
Podczas uroczystego wydarzenia ogłoszono laueratów konkursu. Nasi artyści zdobyli drugie miejsce w kategorii zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne. Pamiątkowy dyplom i nagrodę
wręczył zespołowi wójt Tomasz Lato, a sukcesu wokalistom gratulowali również Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego oraz Dariusz Meresiński, burmistrz Daleszyc.
Golica zachwycała swoimi interpretacjami pieśni wielkpostnych. W daleszyckiej światyni zaśpiewali: Beata Adydan, Teresa Gołąbek, Andrzej Gołąbek, Joanna Iwańska, Małgorzata Maj,
Gabriel Maj, Elżbieta Mikołajczyk, Marek Stępień pod kierunkiem
Magdaleny Wilczyńskiej.
To nie jedyny sukces Golicy w repertuarze wielkopostnym.
Kilka dni temu grupa zajęła trzecie miejsce w kategorii zespołów
wokalnych podczas VI Regionalnego Przeglądu Pieśni pasyjnej
i Pokutnej, którego finał odbył się w Sankturarium Drzewa Krzyża
Świętego na Świętym Krzyżu.
WP
Golica przed ołtarzem w Daleszycach.

Dzień Kobiet w Ciekotach: „100 lat” dla wszystkich Pań
Głośne i gromkie „100 lat” odśpiewane przez panów popłynęło ze „Szklanego Domu” dla wszystkich mieszkanek
gminy Masłów.
W sobotni wieczór odbyły się obchody Dnia Kobiet w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”. Na widowni większość
stanowiły panie, bo to w całości był wieczór właśnie im dedykowany. Co ciekawe w naszej gminie w wielu jednostkach rządzą
właśnie kobiety. Zarówno jeśli chodzi o instytucje oświatowe,
kulturalne, czy poszczególne referaty w Urzędzie Gminy.
Zgodnie już z masłowską tradycją ze sceny popłynęły nie tylko życzenia, które składali wójt Tomasz Lato oraz Piotr Zegadło,
przewodniczący Rady Gminy. Wójt zaprosił na scenę wszystkich
panów obecnych na sali, by razem złożyli życzenia śpiewając chóralnie „100 lat”. Mężczyźni nie zawiedli i zaśpiewali z całych sił.
Chwilę później panowie wręczyli każdej pani symbolicznego
żółtego tulipana.
W artystycznym prezencie przygotowano bardzo różnorodny
program. Dla pań wystąpili młodzi utalentowani mieszkańcy naszej gminy: Marysia i Grzegorz Stacherowie, Natalia Kwiatkowska
Kilka dni wcześniej odbyło się spotkanie w świetlicy w Dolinie
Marczakowej. Wśród gości byli m.in. starosta Mirosław Gębski,
Tomasz Zbróg, dyrektor Totalizatora Sportowego. Kwiaty rozdawali
z wójtem Tomaszem Lato i radnym Januszem Obarą.

Zgodnie z tradycją „100 lat” odśpiewali wszyscy panowie obecni na sali.

oraz uczniowie Pawła Nowińskiego: Dominik Nowiński, Emilia
Silwanowicz, Karolina Kmieć, Antoni Domagała.
Okolicznościowy wiersz przygotowała Jadwiga Wasik, poetka z Wiśniówki, która swoimi występami uświetnia ważne gminne wydarzenia. Na finał wystąpiła aktorka Alicja Rozborska, która
zaprezentowała się w repertuarze inspirowanym twórczością Jana
Nowickiego. Publiczność mogła usłyszeć interpretację prozy oraz
piosenkę z tekstem cenionego krakowskiego aktora.
Po części artystycznej panie zostały zaproszone na słodki poczęstunek.
WP
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Co wieść gminna niesie? Z naszej historii
ZBRODNIE KAŁMUCKIEGO KORPUSU KAWALERII
Dnia 27 II 12019 roku w siedzibie
Gminy Masłów powstała Grupa Inicjatywna, której celem działania jest wybudowanie
w najbliższej przyszłości pomnika w formie
dużego głazu narzutowego, upamiętniającego ofiary zbrodni Kałmuckiego Korpusu
Kawalerii dokonane na mieszkańcach naszej Gminy, a także i Gmin sąsiednich latem 1944 roku. Lokalizacja pomnika z nazwiskami pomordowanych i stojącym obok
krzyżem oraz tablicą wyjaśniającą okoliczności tragedii, planowana jest na przewyższeniu Góry Klonówki, w sąsiedztwie placu
zabaw dla dzieci. Będzie on dominował nad
regionem Gór Świętokrzyskich, a zarazem
miejscami tragicznych zbrodni Kałmuckiego Korpusu Kawalerii od Woli Jachowej po
Chęciny i Końskie. Masłów w stosunku do
tych miejscowości ma centralne położenie,
a sama lokalizacja pomnika w sąsiedztwie
głównego szlaku turystycznego Gór Świętokrzyskich, będzie miała walor informacyjny
i patriotyczny dla młodzieży.
Inicjatywa wybudowania pomnika
wpisuje się w sposób szczególny w rok temu
obchodzoną 100. rocznicę Niepodległości
Polski i 100. rocznicę powstania Parafii Masłów. Istotnym czynnikiem inspirującym jest
także zbliżająca się 80. rocznica wybuchu
II wojny światowej. Czas płynie nieubłaganie i już niewielu jest wśród nas naocznych
świadków tych okrutnych czasów. Jest to
więc ostatnia chwila, aby wspólnie pokolenie czasów wojny i pokoju, uczciło pamięć
tych, których dotknął tragizm wojny. Jesteśmy Im to winni, a sam pomnik stanie się
przesłaniem dla przyszłych pokoleń.
Grupa Inicjatywna w składzie Lucyna
Zgrzebnicka jako przewodnicząca i członkowie Janusz Obara, Ryszard Nowakowski
i Piotr Olszewski uzyskali od Wójta Gminy
Masłów Tomasza Lato pełne poparcie dla
podjętej inicjatywy.
Mongołowie już w średniowieczu
najeżdżali tereny powiatu kieleckiego. Po
przegranej bitwie rycerstwa małopolskiego
pod Tarczkiem w 1241 roku, Mongołowie
spustoszyli Kielce i okolicę. Również w latach 1259 – 1260 miały miejsce kolejne
najazdy. Straty ludności sięgały 10 %. Mongołowie starszych zabijali, a młodych brali
w niewolę i wysyłali ich na Wschód. Konwojowali ich głównie Ojraci, którzy w armii
mongolskiej zabezpieczali tyły. Należą oni
do ludów ałtajskich zamieszkujących środkową i północno – wschodnią Azję. W XVII
wieku część Ojratów przywędrowała nad
stepy dolnej Wołgi i Donu i stała się Kałmukami. W tym czasie przyjęli buddyzm
tybetański zwany lamaizmem, który niesie
pokojowe przesłanie, co nie przeszkadzało
Kałmukom wyróżniać się wojowniczością.
Szlaki ich przemarszów znaczyły spalone

wsie i miasta oraz gwałty i grabieże. W końcu XVIII wieku Kałmucy zostali podporządkowani Rosji, a ich oddziały wojskowe zostały włączone w skład wojsk kozackich.
W ramach Związku Radzieckiego Kałmucy
mieli od 1935 roku swoją Autonomiczną
Socjalistyczną Republikę Radziecką. Zakazano im jednak koczowniczego trybu życia,
zniszczono ośrodki życia religijnego, a język kałmucki był wyprowadzany ze szkół
i administracji i zastępowany przez język
rosyjski.

Z chwilą agresji Niemiec na Związek
Radziecki 22 VI 1941 roku do Armii Czerwonej wcielono około 20 000 Kałmuków,
z których spora część trafiła w wyniku działań wojennych do niewoli. Latem 1942 roku
Niemcy idąc w kierunku Stalingradu opanowali zamieszkałe przez Kałmuków stepy
nadwołżańskie. Powołali tu podporządkowaną sobie administrację i przywrócili swobody obyczajowe i religijne.
Pierwszą kałmucką jednostkę wojskową stworzyli Niemcy z wziętych do niewoli, dezerterów i ochotników w sierpniu
1942 roku, a kilka miesięcy później w miarę
rozrastania się kałmuckich oddziałów jazdy,
powołali Kałmucki Korpus Kawalerii, którego dowódcą był zawsze oficer niemiecki.
W maju 1943 roku Korpus ten liczył ponad 3200 żołnierzy, a w tym zdecydowaną
większość stanowiła konnica. Głównym ich
zadaniem było zwalczanie partyzantki radzieckiej i zabezpieczanie zaplecza armii
niemieckiej.

W maju 1944 roku Kałmucki Korpus
Kawalerii w sile ok. 4000 żołnierzy osłaniał
linie kolejowe na Lubelszczyźnie przed dywersją oddziałów partyzanckich i zwalczał
ich oddziały. W ramach tych akcji dokonał
wielu mordów na ludności cywilnej, gwałtów, rabunków i podpaleń.
Po wkroczeniu na Lubelszczyznę
w lipcu 1944 roku Armii Czerwonej Kałmucy zostali skierowani na obszar Dystryktu
Radomskiego i pacyfikowali tu poszczególne powiaty. Na przełomie 1944/1945 roku
Kałmucki Korpus Kawalerii liczył około
5000 żołnierzy i był to jego maksymalny
stan, który ta jednostka osiągnęła w czasie
działań wojennych. W dniu 16 I 1945 roku
formacja kałmucka razem z Niemcami poniosła duże straty w bitwie z Armią Czerwoną pod Ruskim Brodem, między Przysuchą
i Końskimi. Niedługo później w kolejnych
starciach pod tą ostatnią miejscowością
zostali prawie całkowicie wyeliminowani
z pola walki. Niedobitki Kałmuków Niemcy przerzucili do Chorwacji i włączyli do
oddziałów kozackich, a te skapitulowały
12 V 1945 roku na terenie Austrii. W myśl
postanowień Wielkiej Trójki wszyscy obywatele Związku Radzieckiego zostali po zakończeniu wojny odesłani na jej teren. Tu
wytoczono im procesy karne, zakończone
licznymi wyrokami śmierci i zesłaniem na
Syberię. Natomiast Kałmucką Socjalistyczną Republikę Radziecką zlikwidowano,
a jej mieszkańców po zakończeniu wojny
deportowano na Syberię. Dopiero po 1957
roku dostali prawo powrotu do ojczyzny,
a rok później reaktywowano Kałmucką Republikę Radziecką.
W książce Kałmucki Korpus Kawalerii.
Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich
w 1944 r. w dokumentach SB. Wstęp, wybór źródeł i opracowanie Ryszard Sodel,
Lublin 2011, na stronie 31 napisano: W ramach przydzielonych zadań pod koniec
lipca 1944 roku Kałmucy zajęli wieś Wola
Jachowa, siedzibę gminy Górno w powiecie kieleckim. Stacjonując w Woli Jachowej
przeprowadzili akcje pacyfikacyjne na terenie sąsiednich gmin: Bieliny, Bodzentyn,
Kielce, Daleszyce i Masłów. Akcje skierowane były przeciwko ludności cywilnej za
okazywaną pomoc oddziałom partyzanckim Okręgu Radomsko – Kieleckiego AK
,,Jodła”.
Szwadron kawalerii kałmuckiej, liczący 150 żołnierzy, w dniach 2 – 5 sierpnia
1944 r. dokonał pacyfikacji wsi Masłów,
zabijając członków rodziny Nowakowskich
– Jana, Józefa, Stanisławę i Marię – oraz Jana
Janika ze wsi Podwiśniówka. Dopuścił się
również kradzieży zwierząt hodowlanych,
głównie koni, podpaleń i gwałtów. W dniu
5 sierpnia 1944 r. Kałmucki Korpus Kawa-
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lerii na obszarze powiatu kieleckiego dokonał pacyfikacji wsi Górno, Daleszyce, Napęków, Brzezinki, Ciechostowice, Śniadka
i wielu innych, dopuszczając się rabunków,
podpaleń i zabójstw ludności cywilnej.
W zbiorach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się przesłuchania z 1966 roku kilku mieszkańców Masłowa i okolicy, dotyczące zbrodni Kałmuków.
Tak oficer śledczy w notatce służbowej
spisał zeznania cudem uratowanej Wiktorii
Nowakowskiej, dotyczące zbrodni na jej
najbliższych:
W okresie okupacji wymieniona
mieszkała w Masłowie II jak oświadczyła,
Kałmucy do wioski tej przyjechali 2 sierpnia
1944 r. i przebywali do 5 sierpnia 1944 r.
W tym czasie dokonywali obław na partyzantów, których wynik nie jest jej wiadomy.
W sobotę dnia 5 sierpnia 1944 r. Kałmucy
zabrali z mieszkania jej brata Józefa Nowakowskiego, którego zaprowadzili do mieszkania Ściwiarskiego zamieszkałego w tej
samej wiosce. Niedługo po tym to samo
uczynili z jej ojcem Janem Nowakowskim.
Po zabraniu ojca, znajdujące się w mieszkaniu: Stanisławę Nowakowską, Marię Nowakowską i ją Kałmucy wyprowadzili na
podwórze i ustawili pod ścianą stodoły, jak
oświadczyła Wiktoria Nowakowska, Kałmucy chcieli je wszystkie trzy rozstrzelać, ale
po krótkiej naradzie między sobą ,,zmienili
plany” i zaprowadzili je do stajni stojącej na
tym samym podwórzu. Ze stajni Wiktoria
Nowakowska uciekła, pozostały w niej natomiast jej siostry Stanisława i Maria. Uciekającą Wiktorię Nowakowską inni Kałmucy
złapali, ale korzystając z ich nieuwagi znów
uciekła, tym razem ucieczka się jej powiodła.
Całą noc z dnia 5/6 sierpnia 1944 r. spędziła
w zabudowaniach Jaskólskiego – mieszkańca
sąsiedniej wioski. W niedzielę dnia 6 sierpnia
1944 r. od ludzi dowiedziała się, że Kałmucy
wyjechali już z Masłowa II. Niezwłocznie po
tym przyszła do swojego domu, w którym nie
zastała nikogo. Wkrótce po tym od ludzi dowiedziała się, że ojciec jej, siostra Stanisława
i brat Józef zostali przez Kałmuków zamordowani. Zwłoki ich ,,bardzo zmasakrowane”
leżą w Brzezinkach. Zwłok tych Wiktoria
Nowakowska nie widziała, nie była również
przy ich przewożeniu na cmentarz w Masłowie. Co stało się z jej siostrą Marią, nikt w tym
czasie nie wiedział. W parę dni po tym mąż
jej Roman Nowakowski wraz ze Stefanem
Januchtą zam. również w Masłowie II zaczęli
kopać obok szopy w miejscu które ona im
wskazała ,,kierowana przeczuciem”. Na głębokości około 20 cm natrafili na zwłoki Marii. Szopa ta znajdowała się obok stajni w której przed tym zamknęli ich Kałmucy (…)
W tym samym okresie oficer SB przesłuchał obok innych, Romana Nowakowskiego, męża zamordowanej Marii. W Protokóle przesłuchania świadka z 20 IV 1966
roku napisano: W okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkiwałem w Masłowie, powiat
Kielce. 2 VIII 1944 roku w środę do Masłowa przyjechał oddział Kałmuków liczący

około 500 osób. Kałmucy ci przyjechali od
strony wschodniej z kierunku Bodzentyna.
Tego samego dnia tj. 2 VIII 1944 roku Kałmucy zatrzymali mężczyznę o nazwisku Janik, imienia dokładnie nie pamiętam, który
pochodził spod Wiśniówki. Kałmucy w Masłowie przebywali do godzin wieczornych
w sobotę, tj. do 5 VIII 1944 roku.
Na dzień wyjeżdżali do lasu, a wieczorem wracali do wioski. W wiosce rabowali jedynie żywność, wódkę i papierosy.
Dokonali również gwałtów na mieszkankach Masłowa. Świadkiem tych wypadków
nie byłem, a o nich słyszałem jedynie ogólnie od mieszkańców.
5 VIII 1944 roku w sobotę Kałmucy
zatrzymali mieszkańców Masłowa Jana Nowakowskiego, Józefa Nowakowskiego, Marię Nowakowską, Stanisławę Nowakowską
i Wiktorię Nowakowską. Jan Nowakowski
był ojcem pozostałych osób. Zatrzymane
osoby zamknięto w stajni Jana Nowakowskiego. Ze stajni tej Wiktoria Nowakowska
zbiegła i w ten sposób się uratowała. Jana
i Józefa Nowakowskich przesłuchiwał jakiś dowódca Kałmuków, który kwaterował
u Michała Pisarczyka. Szczegółów przesłuchania nie znam i świadkiem przy tym nie
byłem. Dowódcy Kałmuków, który przesłuchiwał Nowakowskich nie widziałem
i dlatego wyglądu jego opisać nie mogę.
W niedzielę 6 VIII 1944 roku, w godzinach
rannych w wiosce w Brzezinkach, leżącej
obok Masłowa, powiat Kielce, przy drodze
z Brzezinek do Mąchocic znaleziono zwłoki zabitych Jana, Józefa i Stanisławy Nowakowskich. W czasie oględzin zwłok żadnych śladów po pociskach nie widziałem.
Stwierdziłem jedynie, że zwłoki były strasznie zmasakrowane, nogi, ręce powykręcane, a mózg wychodził ustami i nosem. Głowy były potrzaskane. Ponadto korpusy ciał
porżnięte były kosami lub bagnetami. Tego
samego dnia, tj. w niedzielę 6 VIII 1944 roku
widziałem zwłoki zamordowanego mężczyzny o nazwisku Janik. Zwłoki te leżały w
zbożu obok krzyża pod wioską Klonówka.
Zwłoki te były również strasznie zmasakrowane. Świadkiem tych morderstw nie byłem
i bliższych szczegółów nie znam. Widziałem jedynie ciała pomordowanych. Na
drugi dzień, tj. w poniedziałek 7 VIII 1944
roku w obrębie zabudowań zabitego Jana
Nowakowskiego obok szopy stwierdziłem
świeżo rozkopana ziemię. W związku z tym
zacząłem kopać i w tym miejscu znalazłem
zwłoki Marii Nowakowskiej. W czasie oględzin zwłok stwierdziłem, że na klatce piersiowej znajdował się ślad powstały jakby od
pchnięcia jakimś ostrym narzędziem (mogła
to być kosa, bagnet lub jakiś nóż). Na twarzy
zabitej leżał dosyć duży kamień. (…).
Według informacji p. Władysława
Rzędowskiego z Woli Kopcowej jedną
z ofiar Kałmuków był Franciszek Daszyński, były Legionista mieszkający w domku
letnim. Lubił ubierać się z oficerska i może
to sprowokowało Kałmuków, że wlekli go
na linie za końmi spod domu przy obec-

nej ulicy Dojazdowej w Woli Kopcowej
w kierunku na lotnisko. Gdy stwierdzili, że
nie żyje, porzucili zwłoki. Pan Władysław
Gajda z tej samej wsi, udzielił informacji
autorowi niniejszego tekstu, że blisko niego
mieszkała uciekinierka z kilkorgiem dzieci,
a miejscowi nazywali ją Wygnanką. Mówiący po rosyjsku Kałmucy ustawicznie ją nachodzili i gwałcili w obecności dzieci. Raz
się wzbraniała to ją z pepeszy zastrzelili.
Zmarły w 2018 roku p. Edward Majcherczyk z Masłowa w rękopisie napisanym
w 2014 roku Masłów czasy przed i po założeniu tak opisuje zbrodnie Kałmuków: Mordowano ludzi w sposób bestialski – azjatycki.
Tak było w Krajnie, tak było w Marczakowym Dole, gdzie pod koniec wojny w lecie
1944 r. okrutną śmiercią wymordowana została cała rodzina Nowakowskich.
Taką samą śmiercią w tym czasie zginął partyzant z Masłowa Drugiego, którego
nazwiska nie pamiętam (Jan Janik ps. Wróbel – P.O.). Męczono go przez kilka dni
w nieistniejącym już domu ludowym na starej Wsi w Masłowie. W końcu Kałmuk wziął
go na arkan (lina z pętlą - P. O.) dogorywającego, a może już zmarłego i kłusując
zawlókł go za koniem na Klonówkę i porzucił na polu Ksela ,,Brody” na wysokości
Kamiennego Krzyża stojącego przy drodze
na Nademłynie.
Z zeznań w 1966 roku Stefana Sito
z Wilkowa wynika, że Kałmucy zastrzelili
w Wilkowie Władysława i Stefana Wzorka
oraz Marię Saletrę. Ponadto zamordowali dwóch partyzantów radzieckich, którzy
ukrywali się w niezamieszkałym budynku
w Wilkowie na tak zwanych Parcelach. Partyzanci zostali spaleni wraz z budynkiem
(…). Ponadto przez Kałmuków zabity został jeszcze jeden partyzant radziecki, który
uciekał w kierunku lasu (…)
Zapewne przepiękna Dolina Wilkowska i cały Region Gór Świętokrzyskich jest
miejscem wiecznego spoczynku jeszcze
wielu partyzantów polskich, radzieckich
czy ukrywających się Żydów zabitych przez
Kałmucki Korpus Kawaleryjski. O ich mogiłach nic nie wiemy i prawdopodobnie już
wiedzieć nie będziemy, ale pomnik na Klonówce stanie się dowodem pamięci o Nich
i odda im należytą Cześć.
Bibliografia:
Archiwum IPN - Kielce, sygnatura A IPN
Kielce 015/11/ tom 1 – 2. Przesłuchania
świadków w 1966 roku: Roman Nowakowski, Wiktoria Nowakowska.
Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w 1944 r.
w dokumentach SB. Wstęp, wybór i opracowanie Ryszard Sodel, Lublin 2011.
Majcherczyk Edward, Masłów czasy przed
i po założeniu. Rękopis 2014.
Olszewski Piotr, Wieś rządowa Wola Kopcowa, Kielce 2018.
Całość opracował Piotr Olszewski
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Z Dworku Żeromskich (19)

PORTRETY SYBERYJSKICH
ZESŁAŃCÓW
Pokój pana Wincentego nazwałam patriotycznym, bo – jak to często w polskich dworach bywało – powiesiliśmy
w nim na ścianach rysunki, sztychy,
portrety ulubionych wodzów oraz sceny
bitew, w których brali udział krewni gospodarzy domu: Żeromscy, Katerlowie,
Sascy, Schmidtowie.
Nad stojącą w rogu fisharmonią oglądamy dwa fotograficzne wizerunki kobiety
i mężczyzny. To uczestnicy Powstania
Styczniowego, a później
długoletni zesłańcy syberyjscy – Antoni i Zofia
z Kałuskich (Kałusowskich) Schmidtowie.
On, wnuk Heleny z Żeromskich Mecherzyńskiej, syn
Seweryny z Mecherzyńskich Schmidtowej był
dla Stefana Żeromskiego
pokoleniowo ciotecznym
bratem, wiekowo znacznie starszym, bowiem
urodził się 15 czerwca
1837 roku w Ciechocinku, gdzie ojciec Ernest
był budowniczym tężni
i zawiadowcą warzelni
soli. Antoni ukończył studia farmaceutyczne w Cesarsko-Królewskiej MedykoChirurgicznej Akademii w Warszawie.
Zaangażowany w sprawę narodowowyzwoleńczą, poza pracą w aptece, swoje
umiejętności wykorzystywał do produkcji materiałów wybuchowych, bomb
zapalających i trucizn potrzebnych powstańcom.
Wraz z przyjacielem medykiem Pawłem
Landowskim wyprodukowali między
innymi kilkanaście butelek płynu samozapalającego, użytego po raz pierwszy
19 września 1863 roku w nieudanym
zamachu na namiestnika hr. Teodora
Berga na Nowym Świecie w Warszawie
(scenę tę ilustruje we dworze reprodukcja gwaszu Adolfa Charlemagne wisząca na sąsiedniej ścianie pokoju, wśród
rycin związanych z Powstaniem Styczniowym), później 18 października skutecznie podpalono nim ratusz miejski
na Placu Teatralnym, gdzie spłonęły dokumenty, na których zniszczeniu bardzo
zależało powstańcom. Za trzecim razem
zastosowano samozapalacz 9 listopada, gdy prezydent Warszawy wydał bal
na cześć hrabiego Berga. Potężny ogień

i gryzący dym na schodach wiodących
do sali balowej spowodował wielką panikę licznych gości, wszelkich ugodowców,
sprzedawczyków, urzedników i ich połowic, wysługujących się carowi i rosyjskim dygnitarzom. Dochodzenie w sprawie było bardzo intensywne. Rewizje,
aresztowania, przesłuchania i wyrok na
Schmidta i Landowskiego – śmierć przez
powieszenie. Egzekucja miała się odbyć
17 sierpnia 1864 roku. W ostatniej chwili

przyszło ułaskawienie wybłagane przez
matkę Landowskiego, które (o dziwo!)
na czas dostarczył posłaniec: zamiana
kary śmierci na dwadzieścia lat ciężkich
robót w kopalniach nerczyńskich na Syberii, a później w Jekaterynosławiu. Dotarcie na miejsce zsyłki samo w sobie
było gehenną trwającą wiele miesięcy.
Tylko silni byli w stanie przetrwać.
Na portrecie w sepii zamyślona twarz
przystojnego mężczyzny, z włosami
zaczesanymi do tyłu, długą brodą i wąsami, ubranego w ciemny surdut i białą koszulę. Obok, w identycznej ramie
i owalnym passe-partout, twarz kobiety o łagodnych rysach, trochę smutnych oczach, zaczesanych do tyłu i tam
splecionych w gruby warkocz włosach,
okalający głowę. Przy szyi koronkowy
kołnierzyk, mały ciemny fontaź, niżej
wzorzysta suknia. To Zofia, córka zesłańca Cezarego Kałusowskiego skazanego za udział w styczniowym zrywie,
przybyłego do Irkucka z rodziną z Wołkowyska.
Cezary był podobnie jak Antoni farmaceutą. Szybko zaprzyjaźnili się, prowadzili nawet wspólne interesy, a młodziut-

ka Zosia rozkochała się w starszym od
siebie koledze ojca i mimo ponad dwudziestoletniej różnicy wieku została jego
żoną (w owych czasach było to zjawiskiem dość częstym).
W przeciwieństwie do całej swej familii,
która z wyboru po odbyciu kary pozostała w Irkucku, ona marzyła o powrocie
z Antonim, o poznaniu rodziny męża,
o cieplejszym klimacie, o polskiej mowie
wokół. Wrócili. Kilka lat mieszkali w Warszawie, później w Krążku
na ziemi olkuskiej, gdzie
Antoni prowadził aptekę.
Tam zmarli: ona w 1908,
on w 1917 roku.
Fotografie
Antoniego
i Zofii, których powiększenia mamy w Ciekotach, nie były nigdy
wcześniej prezentowane
publicznie, spoczywały
w archiwum domowym.
Wydobyłam je stamtąd
dzięki uprzejmości pana
Karola Schmidta – uroczego
przedstawiciela
rodu (dziś już w zaświatach), który gromadził
i opracowywał swoje familijne cymelia.
W bliskości portretów Zofii i Antoniego,
w owalnej półwypukłej ramie wyłożonej
aksamitem, umieściłam drobne pamiątki związane z powstańczym zrywem:
dziewiętnastowieczny żelazny krzyż
z Wołkowyska, żałobną emaliowaną
czarno obrączkę, mały krzyżyk z odstrzelonym ramieniem Chrystusa, dzięki któremu – mimo kuli – ocalone zostało czyjeś młode życie, srebrny orzełek
i parę jeszcze drobiazgów upamiętniających ten trudny polski czas.
Stefan Żeromski poznał kuzyna Antoniego i jego żonę, gdy wrócili z zesłania,
w lipcu 1883 roku. W „Dziennikach” zapisał wówczas zdania podziwu i szacunku: „W kościele u Św. Katarzyny. Był
tam Antoni Schmidt wzięty na Syberię
w roku 63. Powrócił w tych dniach. Miał
być powieszony w powstanie, stał już na
szubienicy i stryczek miał na szyi, wyrabiał bowiem trucizny, zatrute sztylety
itd. Jest aptekarzem. Powrócił patriotą
tysiąc razy gorętszym niż pojechał. Jeżeli Europa jest gimnazjum dla takich ludzi
– to Sybir uniwersytetem”.
kustosz Kazimiera Zapałowa
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Zebrali 83 worki śmieci
Mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych wzięli udział w coraz bardziej popularnej akcji trash challenge polegającej na
sprzątaniu swojej okolicy.
Inicjatorem wielkiego sprzątania sołectwa był radny Mateusz Fąfara, który do udziału w niej zachęcił radnego Ryszarda
Szymczucha i Mirosława Kuzkę, sołtysa. Nieoceniona okazała
się pomoc strażaków ochotników z miejscowej OSP na czele
z Sylwestrem Dudzikiem. Przez kilka godzin ekipa wyposażona
w worki i rękawice z obszaru ulic Górnej, św. Floriana, Łysogórskiej, Szkolnej i Dolnej zebrała aż 83 worki śmieci. Po akcji wszyscy wzięli udział w ognisku, które było możliwe dzięki
wsparciu wielu sponsorów . W ostatnich dniach w Mąchocicach
Kapitulnych zamontowano nowe kosze na śmieci. Jest więc nadzieja, że będzie po prostu czyściej.
WP

Ekipa sprzątająca gotowa do działania!

Piechurzy z całej Polski
zjechali do Ciekot na „Przedwiośnie”
289 osób wzięło udział w IV Maratonie Pieszym „Przedwiośnie”, który swój start i metę miał w Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników przed dworem Stefana Żeromskiego wykonane tuż przed startem przez Patryka Ptaka.

To wydarzenie, które już od czterech lat przyciąga do gminy
Masłów maratończyków z całego kraju. W tym roku w Ciekotach
gościli przedstawiciele aż 14 województw! Maraton Pieszy „Przedwiośnie” przeznaczony jest dla wytrawnych piechurów, dla których długie dystanse wędrówek po górach nie stanowią problemu.
Do przejścia było bowiem aż 76 kilometrów w limicie 17 godzin.
Rajd wystartował nad ranem w sobotę sprzed Dworu Stefana
Żeromskiego w Ciekotach i wiódł po najpiękniejszych zakątkach
Gór Świętokrzyskich. Przez Świętą Katarzynę, Bodzentyn, Nową
Słupię i Święty Krzyż. Uczestnicy zdobywali m.in. Łysicę, czy Radostową, ukochaną górę Stefana Żeromskiego. Na zawodników
czekało siedem punktów kontrolnych stacjonarnych, jeden mobilny i jeden do samokontroli na Radostowej. Wszyscy mogli się
zregenerować posiłkami. Serwowano m.in. zupę gulaszową, pomidorówkę i słynną już herbatę z ogniska.
Nie sprawdziły się prognozy, które wieszczyły deszcz. Piechurzy przemierzali trasę w słońcu, choć z dość silnym wiatrem.
Najszybszy na mecie w Ciekotach był Cezary Śliwka, który trasę

pokonał w 7 godzin i 38 minut. Pobił w ten sposób swój rekord
sprzed dwóch lat. Rajd z 289 zawodników ukończyło 252 osoby.
Każda z nich otrzymała piękny pamiątkowy medal wykonany własnoręcznie przez Marcina Krakowiaka, artystę z Ciekot.
W niedzielny poranek w CEiK pojawili się piechurzy, którzy
wzięli udział w wielkim podsumowaniu i dekoracji medalowej,
której dokonał wójt Tomasz Lato ze wsparciem Pawła Milewicza,
instruktora do spraw turystyki „Szklanego Domu”, który koordynował maraton oraz Marcina Marciniewskiego, prezesa Oddziału
Świętokrzyskiego PTTK i Grzegorza Piwko, przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Tegorocznej edycji „Przedwiośnia” towarzyszyło wsparcie
wielu sponsorów. Na trasie i w Ciekotach pracowało 90 wolontariuszy. Zdjęcia i relacje prowadzone na żywo można zobaczyć
na profilu Maraton Pieszy „Przedwiośnie” na Facebooku oraz na
stronie www.maratonprzedwiosnie.pl
WP
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Puchar Gór Świętokrzyskich
rozegrano w Masłowie
W hali sportowej w Masłowie Pierwszym odbył się „Puchar Gór Świętokrzyskich” czyli turniej osób niepełnosprawnych w piłce nożnej.
Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Sportowego „Sokół” Tomasz Porwet, który podziękował zebranym za przybycie,
pozdrowił wszystkich zawodników i przedstawił program wydarzenia. Naszą gminę reprezentowali:
wójt Tomasz Lato, zastępca wójta Monika Dolezińska – Włodarczyk oraz Aneta Kułak,
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Wśród gości pojawili się
także p.o. dyrektora Departamentu
Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Leszek Wnętrzak oraz
p.o. dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej
Michalski.
Gospodarze i goście
podkreślali znaczenie spotkania pokazujące, jak istotna
jest integracja oraz pasja, którą
pomimo pewnych ułomności
i dysfunkcji można realizować
w wielu różnych dziedzinach życia, także sporcie.
W rywalizacji wzięli udział zawodnicy drużyn: DPS/WTZ Zochcinek,
WTZ „Szansa” Ostrowiec Świętokrzyski,
KOS „Arka” Starachowice i Towarzystwo
Sportowe „Sokół” Kielce, którzy przyjechali wraz

z trenerami i opiekunami. Spotkanie poprowadził sędzia Zbigniew
Zapała. Pierwszym etapem rozgrywek były mecze każdy z każdym.
Dzięki temu wyłoniono drużyny, które rywalizowały
w późniejszym etapie o poszczególne miejsca
podium.
Walka była zacięta i pełna emocji, ale
uczciwa. Do walki o zwycięstwo zagrzewali wierni kibice zasiadający
na trybunach. Zwycięską drużyną
została KOS „Arka” Starachowice. Nagrodą główną był okazały puchar, który wręczył prezes
Tomasz Porwet wraz z kierownik Anetą Kułak. W przerwie pomiędzy rozgrywkami
odbył się także mecz pokazowy Reprezentacji Polski
35+ kontra Orlicz Suchedniów 35+. W trakcie turnieju
dostępne było także, cieszące
się sporym zainteresowaniem
stoisko z pracami manualnymi
dla wszystkich chętnych osób,
na którym instruktorami byli
ZwycięErnest Wójcicki oraz Włoska drużyna
dzimierz Wysmyk.
KOS „Arka StaKD
rachowice”

 Zachęcamy niepełnosprawnych mieszkańców z terenu naszej gminy do dołączenia
do drużyny Amp Futbol prowadzonej przez Towarzystwo Sportowe Sokół.

Ruszył nabór chętnych zawodników do grania w ekipie Amf Futbol. To drużyna, do której może dołączyć każdy chętny niepełnosprawny mieszkaniec gminy Masłów. Ekipa skupia osoby z amputacją jednej kończyny (dolnej lub górnej), którzy chcą rozwijać
swoją sprawność fizyczną. Drużyna prowadzona przez kieleckie Towarzystwo Sportowe Sokół ma stanowić zaczątek gminnej
sekcji.
Wszystkich informacji na temat naboru udziela Tomasz Porwet pod numerem telefonu 606 764 496.

Wszystkie drużyny przed startem turnieju pozowali do zdjęcia z gospodarzami i gośćmi.
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Nasi zawodnicy w gronie najlepszych
Za nami Turniej Piłki Ręcznej dla Dziewcząt i Chłopców klas III gimnazjum oraz VII, VIII szkoły podstawowej o Puchar
Prezydenta Miasta Kielce i  Dyrektora X LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego ZSP Nr 1 w Kielcach.
Do rozgrywek stanęło siedem drużyn
zarówno dziewcząt jak i chłopców. Drużyny biorące udział w turnieju były bardzo
mocne Obsada turnieju była bardzo silna
ponieważ drużyny startujące w rozgrywkach to były klasy sportowe i natomiast jako
jedyna szkoła nie posiadająca klas o profilu
sportowym - Masłów.

Szkołę reprezentowały: Dorota Samiczak, Maja Zarychta, Aleksandra Januchta,
Wiktoria Ksel (bramka), Paulina Kropisz,
Nikola Michalska (bramka), Magda Fijalkowska, Maria Nowak, Agata Bandrowska
oraz wspierająca z trybun kontuzjowana
Maja Zacharska. Rywalizacja była pełna
emocji i woli walki. Opłaciło się ponieważ

Masłowscy szczypiorniści zaliczyli udany start.

dziewczęta sprawiły ogromną niespodziankę wywalczając sobie po zaciętych meczach I miejsce!
Maja Zarychta zdobyła także tytuł najlepszej zawodniczki turnieju w czym nie
przeszkodziła jej nawet kontuzja. Dodatkowo nagrodę dla najlepszego strzelca zdobyła Dorota Samiczak, gratulacje należą się
także bramkarkom które dzielnie i bez strachu blokowały bramkę. Trenerem i opiekunem drużyny był Mariusz Wiktorowski,
a wspierał go dzielnie Krzysztof Mądzik.
Chłopcy w turnieju zajęli ostatecznie IV miejsce, o czym zadecydowała
jedno- bramkowa porażka. Jednak oni tez
nie wrócili z niczym ponieważ najlepszym
strzelcem całego turnieju został Patryk Niewadził, oczywiście nie osiągnął by tego bez
pomocy swoich kolegów z drużyny: Jana
Kasperka (bramkarz), Kamila Samiczaka
(obrotowy), Marcina Lipowskiego, Piotra
Januchty, Stanisława Dróżdża, Kamila Majcherczyka i Karola Kmiecia oraz Bartłomieja Zielińskiego. Trenerem chłopców był
Mariusz Wiktorowski.
RED

Ciekali w Ciekotach
Za nami pierwsza edycja Rajdu
Nordic Walking Ciekockie Ciekanie. Na dwie trasy (5 km i 11 km)
wyszło 77 osób.
To pierwsza taka rajdowa propozycja
przygotowana z okazji Dnia Kobiet wspólnie przez „Szklany Dom” przy wsparciu
Centrum Kijowe Lejdis by Ekstremalni. Pogoda, mimo że nie rozpieszczała, okazała
się łaskawa dla wszystkich spacerujących
z kijami. W grupie oczywiście dominowały
panie, choć nie zabrakło również panów.
Najwięcej, bo 53 osoby wybrały dłuższą
„Diabelską Pętlę”, choć na krótszym „Spacerze Doliną Poetów” też nie brakowało
chętnych. Śladami literatów chodziły 24
osoby. Jak można się domyślać na obu
panowała znakomita atmosfera charakterystyczna dla osób lubiących nordic walking.
Pierwsza trasa o długości 11 km wiodła
przez Pasmo Masłowskie i Grzbiet Krajeński.
Było to górskie wyzwanie dla wytrwałych
i zaawansowanych. Trasa przebiegała tak:
Ciekoty - Ameliówka / Przełom Lubrzanki G. Dąbrówka - Diabelski Kamień – Przełom
Lubrzanki – Radostowa – Wymyślona - Ciekoty. Piechurzy pokonywali zarówno drogi
asfaltowe jak i dukty oraz ścieżki leśne. Krótsza trasa liczyła sobie 5 km i wiodła Doliną

W pierwszym takim rajdzie udział wzięło 77 osób.

Wilkowską wśród łąk, pól i ciekockich strug.
Trasa biegnie płaskim terenem o łatwym
stopniu trudności.
Podczas finału w „Szklanym Domu”
wszyscy wysłuchali opowieści Marzeny
Kądzieli o kobietach świata. Znana podróżniczka, wieloletnia dziennikarka „Echa
Dnia” barwnie opowiadała o życiu kobiet

w odwiedzonych przez siebie krajach
i prezentowała ciekawe zdjęcia z wypraw.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy rajdu
otrzymali pamiątkowe certyfikaty i medale.
Dekorowali nimi wójt Tomasz Lato, Krystyna Nowakowska, dyrektor CEiK „Szklany
Dom” oraz instruktor Paweł Milewicz.
WP
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III Świętokrzyski Maraton Bocci.
Zapraszamy do kibicowania!
Dużymi krokami zbliża się III Świętokrzyski Maraton Bocci. W dniach 26-28 kwietnia gmina Masłów gościć będzie
najlepszych Polskich zawodników bocci-dyscypliny paraolimpijskiej . Swój udział zapowiedzieli też zawodnicy z zagranicy.
Współorganizatorami zawodów są Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” oraz Andrzej Janowski -zawodnik i trener tej
dyscypliny. Turniej odbędzie się pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Prezydenta Kielc Bogdana Wenty oraz Starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego. Patronat sportowy: Polski Związek
Bocci z siedzibą w Poznaniu.
Patronat medialny nad zawodami objęli: TVP3 KIELCE,
TV Świętokrzyska, Radio Kielce, Radio eM oraz Echo Dnia.
Wspierają nas: PFRON-Oddział Kielce, Stowarzyszenie „Nasza Dąbrowa”, Centrum Edukacji „Szklany Dom”, Huta Szkła
Trendgroup, Producent Reklam ELKAM Marcin Kamiński,
Piekarnia Ernest Noga, JPM s.c Jolanta i Radosław Pierzak producent krówek,Termatex Sp. zo.o.,Foxdrob, UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. producent wody mineralnej „Buskowianka-Zdrój”, Supermarkety KAUFLAND, Boccia Sport
Michał Urbański, MOPR Wolontariat Kielce.
W ciągu trzech dni zmagań rozegranych zostanie na hali
sportowej w Masłowie ok.150 meczów.

Sukces naszych młodych szczypiornistów
Za nami półfinał wojewódzki klas III szkoły podstawowej w ramach programu we współpracy ze Świętokrzyskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej pt. Dziecięca Piłka Ręczna.

Brawa dla naszej ekipy!

Nasi mali szczypiorniści pełni zapału przystąpili do rozgrywek
w składzie: Mateusz Michcik, Wiktor Białek, Maja Bandrowska, Aleksander Tutaj, Nikodem Dulęba,
Adam Skrzypek, Filip Borek, Filip
Januchta, Aleksandra Lelas oraz
Oliwier Stępień. Turniej odbył się
w hali sportowej, a gospodarzem
była szkoła podstawowa w Nowinach. Nasi zawodnicy wygrali
wszystkie mecze i pewnie sięgnęli
po I miejsce. Oczywiście sukces nie
byłby możliwy bez współpracy nauczycieli Krzysztofa Mądzika i Beaty Szczodrak oraz bez wsparcia
dyrektora Marcina Gawrona. Dodatkowe zajęcia sportowe jednak
przynoszą efekty ponieważ tydzień
wcześniej uczniowie klasy czwartej
zajęli III miejsce. Są to dobre rokowania na przyszłość piłki ręcznej
w Masłowie. Opiekunem reprezentacji był Mariusz Wiktorowski.
RED

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

